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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 2 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
45000000-7 Lucrări de reparație capita-

lă a podului din str. Mihai  
Viteazul

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reparație capitală 
a podului din str. Mihai  Vi-
teazul

90 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Urmează a fi expuse în anunțul de participare

II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 2 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1. 45233253-7

Lucrări de reconstrucție 
obiectiv semaforic din 
intersecția bd. Dacia – Bă-
cioii Noi

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reconstrucție 
obiectiv semaforic din inter-
secția bd. Dacia – Băcioii Noi 3 784 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Urmează a fi expuse în anunțul de participare

II. Alte informaţii:

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

Martie 2022
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante -
                   

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 3 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia de atribu-
ire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în dome-
niul dezvoltării şi exploatării transportului public şi căilor 
de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
71321000-4

Lucrări de reparație a tro-
tuarelor pe bd. Decebal 
(partea impară)

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reparație a trotua-
relor pe bd. Decebal (partea 
impară) 16 835 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 4 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia de atribu-
ire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în dome-
niul dezvoltării şi exploatării transportului public şi căilor 
de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
71321000-4

Lucrări de reparație a tro-
tuarelor pe bd. Decebal 
(partea pară)

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reparație a trotua-
relor pe bd. Decebal (partea 
pară) 20 563 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 5 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
71321000-4 Lucrări de amenajare 

parcări stradale în centrul 
istoric al or. Chişinău

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de amenajare parcări 
stradale în centrul istoric al 
or. Chişinău

28 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut

II. Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunţul de intenţie

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achi-
ziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Co-
merţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 6 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia de atribu-
ire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în dome-
niul dezvoltării şi exploatării transportului public şi căilor 
de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
45233253-7

Lucrări de reparație a tro-
tuarelor, în zona centru 
istoric al or. Chişinău

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reparație a trotua-
relor, în zona centru istoric al 
or. Chişinău 102 500 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut

II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 7 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
45213315-4

45200000-9

Reparaţia şi amenajarea 
staţiilor de aşteptare

Conform caietului 
de sarcini

Reparaţia şi amenajarea sta-
ţiilor de aşteptare

3 333 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 8 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică localcă cu dreptul de beneficiar 
în domeniul dezvoltării şi exploatării transportu-
lui public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

79933000-3

71322500-6

71242000-6

Dezvoltarea transportului 
alternativ, inclusiv:

- servicii consultanță;

- studii trafic alternativ;

- proiecte tehnice;

- amenajare infrastructură 
transport alternativ şi limi-
tatoare de acces; 
- promovare;

- amenajare parcări pentru 
transport alternativ;

Conform caietului 
de sarcini

Dezvoltarea transportului 
alternativ, inclusiv:

- servicii consultanță;

- studii trafic alternativ;

- proiecte tehnice;

- amenajare infrastructură 
transport alternativ şi limita-
toare de acces; 
- promovare;

- amenajare parcări pentru 
transport alternativ;

3 333 333

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 9 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

50800000-3 Reparaţia şi întreţinerea 
căilor de comunicaţie sub-
urbane, căile de acces spre 
suburbii, reparaţii utilităţi 
din municipiul Chişinău.

Conform caietului 
de sarcini

Reparaţia şi întreţinerea 
căilor de comunicaţie sub-
urbane, căile de acces spre 
suburbii, reparaţii utilităţi 
din municipiul Chişinău.

15 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Urmează a fi expuse în anunțul de participare
Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 10 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233142-6 Reparația periodică a stră-
zilor din or. Chişinău prin 
utilizarea tratamentelor 
bituminoase de tip „slurry 
seal”

Conform caietului 
de sarcini

Reparația periodică a stră-
zilor din or. Chişinău prin 
utilizarea tratamentelor bitu-
minoase de tip „slurry seal”

62 500 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 11 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1. 45233142-6 Reparația curentă a străzii 
Dr. Schinoasei

Conform caietului 
de sarcini

Reparația curentă a străzii Dr. 
Schinoasei

6 500 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Iunie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 12 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
45233142-6 Reparația curentă a po-

dului Ismail, Viaduct bd. 
Dacia, Viaduct Sângera

Conform caietului 
de sarcini

Reparația curentă a podului 
Ismail, Viaduct bd. Dacia, 
Viaduct Sângera

5 830 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 13 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către şi în curțile 
blocurilor de locuit şi a 
trotuarelor din sectorul 
Botanica

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către şi în curțile blocuri-
lor de locuit şi a trotuarelor 
din sectorul Botanica

15 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 14 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către şi în curțile 
blocurilor de locuit şi a 
trotuarelor din sectorul 
Râşcani

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către şi în curțile blocuri-
lor de locuit şi a trotuarelor 
din sectorul Râşcani

11 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 15 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către şi în curțile 
blocurilor de locuit şi a 
trotuarelor din sectorul 
Centru

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către şi în curțile blocuri-
lor de locuit şi a trotuarelor 
din sectorul Centru

7 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 16 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către şi în curțile 
blocurilor de locuit şi a 
trotuarelor din sectorul 
Ciocana

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către şi în curțile blocuri-
lor de locuit şi a trotuarelor 
din sectorul Ciocana

8 500 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

 
 
 
 
 



36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 17 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către şi în curțile 
blocurilor de locuit şi a 
trotuarelor din sectorul 
Buiucani

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către şi în curțile blocuri-
lor de locuit şi a trotuarelor 
din sectorul Buiucani

8 500 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 18 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Reparații curente ale ac-
ceselor către instituțiile 
de învățământ din or. Chi-
şinău

Conform caietului 
de sarcini

Reparații curente ale accese-
lor către instituțiile de învă-
țământ din or. Chişinău

8 330 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 19 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71242000-6 Lucrări de reparație curen-
tă a trotuarelor aferente 
bd. Dacia, partea impară 
(tronson: V. Trandafirilor – 
bd. Decebal)

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de reparație curentă 
a trotuarelor aferente bd. 
Dacia, partea impară (tron-
son: V. Trandafirilor – bd. 
Decebal)

8 330 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 20 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea 
estimată, 
fără TVA

1.

45316212-4 Proiectarea obiectivelor de semafoare in 
intersecțiile str. Vadul lui Vodă - str. Maria 
Drăgan, str. Studenţilor - str. Florilor,  str. N 
Testemiţeanu - str. C. Vîrnav, bd. Decebal - 
str. Valea Trandafirilor, bd. Dacia 10 (trecere 
pietonală)

Conform 
caietului de 

sarcini

Proiectarea obiectivelor de 
semafoare in intersecțiile 
str. Vadul lui Vodă - str. Maria 
Drăgan, str. Studenţilor - str. 
Florilor,  str. N Testemiţeanu 
- str. C. Vîrnav, bd. Decebal 
- str. Valea Trandafirilor, bd. 
Dacia 10 (trecere pietonală)

1 499 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 21 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45316212-4 Proiectarea obiectivelor 
de semafoare in inter-
secțiile  str. N. Milescu 
Spătarul - str. P. Zadnipru, 
str. N. Milescu Spătarul - 
str. Ig. Vieru, str. N. Milescu 
Spătarul - str. Prof. Ion 
Dumeniuc, str. Alba-Iulia - 
str. Ion Luca Caragiale, str. 
Alba-Iulia - str. Suceviţa

Conform caietului 
de sarcini

Proiectarea obiectivelor de 
semafoare in intersecțiile  
str. N. Milescu Spătarul - str. 
P. Zadnipru, str. N. Milescu 
Spătarul - str. Ig. Vieru, str. N. 
Milescu Spătarul - str. Prof. 
Ion Dumeniuc, str. Alba-Iulia 
- str. Ion Luca Caragiale, str. 
Alba-Iulia - str. Suceviţa

1 250 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 22 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.
71322300-4 Servicii de proiectare - 

reparația capitală a podu-
lui din str. Ismail

Conform caietului 
de sarcini

Servicii de proiectare - rep-
arația capitală a podului din 
str. Ismail

2 083 300

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 23 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71322500-6 Servicii proiectare - studii 
de fezabilitate sisteme si 
elemente pluviale: 
- SF sistem evacuare pluvi-
al str. Gh. Asachi - P. Halip-
pa - Cozmescu; 
- SF sistem evacuare plu-
vial str. N. Testemiţeanu 
- lacul V. Trandafirilor;

Conform caietului 
de sarcini

Servicii proiectare - studii de 
fezabilitate sisteme si ele-
mente pluviale: 
- SF sistem evacuare pluvial 
str. Gh. Asach - P. Halippa - 
Cozmescu; 
- SF sistem evacuare pluvial 
str. N. Testemiţeanu - lacul V. 
Trandafirilor;

800 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Aprilie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 24 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71319000-7 Servicii de evaluare teh-
nică a construcțiilor spe-
ciale (colectoare pluviale, 
ziduri sprijin). ( inclusiv 
Calea Mosilor, Ceucari, 31 
August, Alba Iulia, tronson 
Creangă - Paris, pluvială 
str. Creangă)

Conform caietului 
de sarcini

Servicii de evaluare tehnică 
a construcțiilor speciale (col-
ectoare pluviale, ziduri spri-
jin). (Calea Mosilor, Ceucari, 
31 August, Alba Iulia, tron-
son Creangă - Paris, pluvială 
str. Creangă)

850 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 25 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziţiei

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA

1.

71322500-6 Servicii de proiectare - dimen-
sionare sisteme si elemente 
pluviale: 
 Zid sprijin str. Calea Moşilor la 
Cale Ferată; 
 str. Cuza-Voda canalizare plu-
vială; 
 str. Sarmizegetusa reparaţie 
curentă  canalizare pluviala; 
 str.  Vadul –lui –Voda  - T. Vladi-
mirescu proiectare canalizare 
pluviala; 
 str. Călăraşi - proiect tehnic 
pluviala 
 str. P. Înalt - proiect redimensio-
nare canalizare pluvială; 
 str. M. Manole - proiect redi-
mensionare canalizare pluviala; 
 str. Ieşilor - str. Iablocikin – 
proiectare sistem canalizare 
pluviala; 
 str. Iesilor nr. 61 - proiectare 
sistem canalizare pluvială;

Calea Iesilor 51-55 proiectare

sistem canalizare pluvială;

Conform 
caietului de 

sarcini

Servicii de proiectare - dimensio-
nare sisteme si elemente pluviale: 
 Zid sprijin str. Calea Moşilor la 
Cale Ferată; 
 str. Cuza-Voda canalizare pluvială; 
 str. Sarmizegetusa reparaţie cu-
rentă  canalizare pluviala; 
 str.  Vadul –lui –Voda  - T. Vladi-
mirescu proiectare canalizare 
pluviala; 
 str. Călăraşi - proiect tehnic plu-
viala 
 str. P. Înalt - proiect redimensiona-
re canalizare pluvială; 
 str. M. Manole - proiect redimen-
sionare canalizare pluviala; 
 str. Ieşilor - str. Iablocikin – proiec-
tare sistem canalizare pluviala; 
 str. Iesilor nr. 61 - proiectare sis-
tem canalizare pluvială;

Calea Iesilor 51-55 proiectare

sistem canalizare pluvială;

800 000
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Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

Alte informaţii:

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

Februarie - Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 26 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

ilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea esti-

mată, 
fără TVA

1.

71322500-6 Servicii de proiectare - di-
mensionare sisteme si ele-
mente pluviale: 
 str. Gh. Madan nr. 46 – pro-
iectare sistem canalizare 
pluviala 
 intersecție str. Independen-
tei - H. Botev - proiectare 
sistem canalizare pluviala 
 str. Uzinelor nr. 6-21 – pro-
iectare sistem canalizare 
pluviala 
 str-la Caucaz - proiectare 
sistem canalizare pluviala 
 str. I. Grosu - proiectare sis-
tem canalizare pluviala 
 str. Lunca Bicului - proiectare 
sistem canalizare pluviala 
 str. Crizantemelor - proiecta-
re sistem canalizare pluviala 
 str. L. Kaczynski - proiectare 
colector pluvial 
 str. Inculeţ proiectare sistem 
pluvial in lunca, consolidarea 
albiei.

Conform caietului 
de sarcini

Servicii de proiectare - dimen-
sionare sisteme si elemente 
pluviale: 
 str. Gh. Madan nr. 46 – proiecta-
re sistem canalizare pluviala 
 intersecție str. Independentei 
- H. Botev - proiectare sistem 
canalizare pluviala 
 str. Uzinelor nr. 6-21 – proiecta-
re sistem canalizare pluviala 
 str-la Caucaz - proiectare sis-
tem canalizare pluviala 
 str. I. Grosu - proiectare sistem 
canalizare pluviala 
 str. Lunca Bicului - proiectare 
sistem canalizare pluviala 
 str. Crizantemelor - proiectare 
sistem canalizare pluviala 
 str. L. Kaczynski - proiectare 
colector pluvial 
 str. Inculeţ proiectare sistem 
pluvial in lunca, consolidarea 
albiei.

1 000 000
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Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 27 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71241000-9 Inventarierea străzilor, 
schiţe de proiect, scheme 
de organizare a circulaţiei 
rutiere, studii de fezabil-
itate, studii şi analize de 
trafic, audituri energetice 
şi altele.

Conform caietului 
de sarcini

Inventarierea străzilor, schiţe 
de proiect, scheme de orga-
nizare a circulaţiei rutiere, 
studii de fezabilitate, studii 
şi analize de trafic, audituri 
energetice şi altele.

15 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Februarie - Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 28 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71241000-9 Studii de cercetare şi 
dezvoltare, proiecte, 
proiecte-pilot în cofi-
nanţare cu alte instituţii şi 
organizaţii, inclusiv inter-
naţionale. (Studii manage-
ment parcări, Studiu de 
fezabilitate parcări, Sistem 
control optimizare trafic, 
Platforma SMART de infor-
mare a populaţiei privind 
transport, parcări, trafic, 
etc. şi altele).

Conform caietului 
de sarcini

Studii de cercetare şi dezvol-
tare, proiecte, proiecte-pilot 
în cofinanţare cu alte insti-
tuţii şi organizaţii, inclusiv 
internaţionale. (Studii man-
agement parcări, Studiu de 
fezabilitate parcări, Sistem 
control optimizare trafic, 
Platforma SMART de infor-
mare a populaţiei privind 
transport, parcări, trafic, etc. 
şi altele).

2 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Aprilie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 29 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71322500-6 Implementarea proiectului 
„Sistem taxare electronică 
în transportul public din 
municipiul Chişinău” 

Conform caietului 
de sarcini

Implementarea proiectului 
„Sistem taxare electronică în 
transportul public din muni-
cipiul Chişinău” 

1 666 667

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

Alte informaţii:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 30 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71322500-6 Proiectarea modernizării a 
două intersecții consecuti-
ve din str. Bucureşti – Ciu-
flea, 31 August – Ciuflea

Conform caietului 
de sarcini

Proiectarea modernizării a 
două intersecții consecutive 
din str. Bucureşti – Ciuflea, 
31 August – Ciuflea

800 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut

 
 
 
 
 



64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

II. Alte informaţii:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 31 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233253-7 Lucrări de amenajare a 
spațiilor de parcare in 
zone rezidențiale a or. 
Chişinău, proiectare + 
execuție

Conform caietului 
de sarcini

Lucrări de amenajare a 
spațiilor de parcare in zone 
rezidențiale a or. Chişinău, 
proiectare + execuție

23 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 32 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Întreținerea curentă a 
infrastructurii rutiere – 
plombarea gropilor prin 
injectare

Conform caietului 
de sarcini

Întreținerea curentă a 
infrastructurii rutiere – 
plombarea gropilor prin 
injectare

9 600 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 33 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

71319000-7 Inventarierea stării tehnice 
a lucrărilor de artă pentru 
căi de comunicații din 
mun. Chişinău

Conform caietului 
de sarcini

Inventarierea stării tehnice 
a lucrărilor de artă pentru 
căi de comunicații din mun. 
Chişinău

6 200 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 34 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

45233141-9 Servicii de difuzare a in-
formației şi de informare 
a populației privind im-
plementarea obiectivelor 
investiționale a DGTPCC

Conform caietului 
de sarcini

Servicii de difuzare a in-
formației şi de informare a 
populației privind imple-
mentarea obiectivelor inves-
tiționale a DGTPCC

800 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut



72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

II. Alte informaţii:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 35 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1. 34143000-1

Procurarea tehnicii speci-
alizate pentru asigurarea 

activității IM „Exdrupo” unitate

Procurarea utilajelor specia-
lizate pentru asigurarea acti-
vității lucrărilor de drumuri:

• Încărcător frontal (Bob-
cat) 1 un

• Autobasculant multi-
funcţional KAMAZ 2 
un

• Autobuz (pentru trans-
portarea muncitorilor) 
1 un

• Finisor 1 un

12 000 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 36 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1. 34115000-6
Procurarea nacelelor pen-
tru asigurarea activității 
IMREI „Lumteh”

unitate

Procurarea a unui număr de 
nacele telescopice, montate 
pe platforma camionului 
pentru lucru la înălțime 

2 200 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Prețul cel mai scăzut
Alte informaţii:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 
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Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 37 din 31 Ianuarie 2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală transport public şi căi de comu-
nicaţie

IDNO 1007601009657

Adresa mun. Chişinău, str. S.Lazo 18.

Numărul de telefon/fax 069959794

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante dirtrans@pmc.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante https://dgtpcc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail svetlana.anastasiuc@pmc.md

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

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

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

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziţie comună)

Instituție publică locală cu dreptul de beneficiar în 
domeniul dezvoltării şi exploatării transportului 
public şi căilor de comunicație

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziţiei
Valoarea estimată, 

fără TVA

1.

38127000-1 Achiziționare şi instalare 
a stațiilor meteorologice 
automate in or. Chişinău, 
20 buc

bucată Achiziționare şi instalare 
a stațiilor meteorologice 
automate in or. Chişinău, 20 
buc, în locațiile susceptibile 
efectelor vremei averse, cu 
scopul monitorizării în timp 
real a parametrilor stării 
carosabilului

350 000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

Prețul cel mai scăzut
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Alte informaţii:

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

Mai 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Legumelor şi a zahărului pentru anul 2022

Nr. 6 din 02.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chişinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bradu Victoria, 022 - 409 -715

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea

bunurilor solicitate

Cantitatea/

Unitatea de 
măsură

Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referință

Valoarea estimată 
fără TVA 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1. 03212100-1 Cartofi 338 700 kg
De soi tardiv, diametrul nu mai mic 
de 5 cm. Produs ambalat în saci cu 
capacitatea de la 5 kg până la 40kg.

1 254 444,44 lei

2. 03221400-0 Varză 130 200 kg

Albă, proaspătă, greutatea nu mai 
mică de 0,75 kg. Produs ambalat în 
saci cu capacitatea de la 5 kg până 
la 40kg.

1 085 000,00 lei

3. 03221112-4 Morcovi 52 500 kg
Proaspeți, nu mai mici de 10 cm în 
lungime. Produs ambalat în saci cu 
capacitatea de la 5 kg până la 40kg.

291 666,67 lei

4. 03221113-1 Ceapă 65 100 kg
Proaspătă, diametrul nu mai mic 
de 5 cm. Produs ambalat în saci cu 
capacitatea de la 5 kg până la 40kg.

361 666,67 lei

5. 03221400-0 Sfeclă roşie de masă 46 900 kg

Roşie, de masă, proaspătă, greuta-
tea nu mai mică de 0,25 kg. Produs 
ambalat în saci cu capacitatea de la 
5 kg până la 40kg.

303 981,48 lei

6. 15831000-2 Zahăr 35 000 kg

Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În 
ambalaj până la 50 kg/buc. Termen 
de valabilitate minim 6 luni de la 
data livrării.

453 703,70 lei

 
Total: 3 750 462,96 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

R Nu

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

R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea

1. Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

2. Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documen-
tația standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  din data 
limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnă-
tură electronică;

Obligatoriu

3.

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documentația standard - în original, emisă de o bancă co-
mercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 90 zile din data limită 
de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

4. Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documen-
tația standard - confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

5. Specificații de preț Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documen-
tația standard – confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

6. DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică; Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, docu-
mentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate 
cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

1. Dovada înregistrării de stat
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirma-
tă prin semnătură electronică;  

Obligatoriu
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2. Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată 
prin semnătură electronică; Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifi-
catului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Repu-
blicii Moldova - copie,  confirmată prin semnătură elec-
tronică;

Obligatoriu

4. Certificat de atestă calitatea / conformi-
tatea / inofensivitatea

eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, copie, con-
firmată prin semnătură electronică; Obligatoriu

5. Autorizație sanitară-veterinară de func-
ționare al transportului auto

eliberată de organul abilitat, copie , confirmată prin sem-
nătură electronică; Obligatoriu

6. Ultimul raport financiar copie, confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu

7. Dovada experienței în domeniu
act ce ar demonstra capacitatea şi experiența agentului 
economic pentru cel puțin un an de activitate – copie, 
confirmată prin semnătură electronică;

Obligatoriu

8.

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

completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finan-
țelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ştampila 
şi semnătura participantului sau semnat electronic;

Obligatoriu

9.
Garanția de bună execuție 5% din suma 
contractului (în cazul semnării contrac-
tului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 13 din Docu-
mentația standard - în original, emisă de o bancă comerci-
ală; Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă 
la data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anun-
țul de intenție

07.02.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

R cel mai mic preț şi corespunderea spe-
cificației tehnice solicitate

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  2  din 02.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 42
Numărul de telefon/fax 022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail ale autorității contractante sti@mai.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Anastasia Caraivanova, 255 528, anastasia.caraiva-

nova@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/  

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul princi-
pal de activitate

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

Autoritate administrativă în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care asigură administrarea, men-
ținerea şi dezvoltarea infrastructurii de tehnologie 
a informației şi comunicațiilor a acestuia, prestarea 
serviciilor ce țin de eliberarea actelor şi informa-
ției din domeniile sale de activitate, precum şi im-
plementarea politicii statului în domeniul aferent 
tehnologiei informației şi comunicațiilor în sfera de 
competență a Ministerului.

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV 50324100-3, 32500000-8

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Servicii de mentenanță a Sistemului de radiocomu-
nicații critice în standard TETRA MAI şi a magistralei 
radio-releu CBI

Cantitate/ 

Unitate de măsură

1 lot

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Descrierea achiziției Servicii de mentenanță şi deservire a rețelei de co-
municații în standard TETRA şi infrastructurii de te-
lecomunicații implementată în cadrul proiectului 
„Cross Border Infrastructure”.

Bunuri/servicii şi lucrări sunt necesare pentru 
asigurarea continuității şi sustenabilității re-
zultatelor obținute pe o perioadă îndelunga-
tă prin asigurarea procesului de mentenanță 
şi de bună funcționare a sistemului, care să 
cuprindă minim următoarele:

1. servicii de suport, mentenanță şi actualizare 
hardware şi software;

2. lucrări periodice/planificate de întreținere şi 
deservire a componentelor hardware şi de in-
frastructură;

3. lucrări şi intervenții de regulă neplanificate ur-
mare a defecțiunilor de sistem;

4. lucrări şi activități de optimizare/configurare a 
componentelor sistemului.

Achiziționarea pieselor de schimb şi consumabilele 
necesare, conform listei.

Valoarea estimată, fără TVA

13 768 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut şi corespunderea 
cerințelor solicitate

Alte informații:

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

Trimestru I-II 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu  □

Da□

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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. 06 din 03.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

079113054

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

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

Documentația de atribuire va fi 
anexată în cadrul procedurii în SIA 
RSAP (MTender) şi pe pagina web a 
Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică ,obiectul principal- servicii  
medicale de calitate

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor solicitate Unit. Cant
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, Stan-
darde de referință

Valoarea es-
timată totală 

fără TVA 
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

Lotul 1.Eliberare a pro-
duselor alimentare bol-
navilor TBC prin sistemul 
de tichete valorice.

330 000,00

1 15800000-6 Pâine kg 2000.00 calitate superiară

2 15800000-6 Chifle kg 249.00 calitate superiară

3 15800000-6 Covrigei kg 415.00 calitate superiară

4 15800000-6 Biscuiţi kg 303.00 calitate superiară

5 15800000-6 Chefir litru 800.00 degresat

6 15800000-6 Lapte (2,5%) litru 1200.00 Pasteurizat, de min. 2% 
grăsimi

7 15800000-6 Unt kg 350.00 La kg
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8 15800000-6 Brinză de vaci kg 300.00 9%, fără adaus de grasimi 
vegetale.

9 15800000-6 Caşcaval kg 500.00 45% grasime

10 15800000-6 Smîntînă (15%) kg 216.00 15%

11 15800000-6 Ulei vegetal litru 270.00 rafinat dezodorizat

12 15800000-6 Ouă de găini,(bucăţi) buc 5367.00 proaspete

13 15800000-6 Orez kg 400.00 calitate superiară

14 15800000-6 Griş kg 400.00 calitate superiară

15 15800000-6 Ovăz kg 400.00 calitate superiară

16 15800000-6 Hrişcă kg 400.00 calitate superiară

17 15800000-6 Porumb cu mei kg 400.00 calitate superiară

18 15800000-6 Paste făinoase kg 500.00 calitate superiară

19 15800000-6 Zahăr kg 850.00 din sfeclă de calitate 
standart şlefuit

20 15800000-6 Mazăre uscată kg 540.00 uscata

21 15800000-6 Carne de pasăre kg 1200.00 congelate pentru fier-
bere rapidă, cat.1

22 15800000-6 Peşte kg 700.00 merluciu, fără cap

23 15800000-6 Mere kg 300.00 proaspete

24 15800000-6 Cartofi kg 1820.50 proaspeţi

25 15800000-6 Ceapă kg 300.00

26 15800000-6 Morcov kg 322.00 Curat,proaspăt

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea 
contractului:

Unitate  comercială alimentară trebuie să fie în raza

or. Teleneşti.

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

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

Nu □ 

Da □

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

Nu □

Da □

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

IV.Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 fie-
care procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimen-
telor

IDNO 1013601000082
Adresa mun.Chişinău , str. Kogălniceanu, 63
Numărul de telefon/fax 022-26-46-48/022-29-47-30
Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ansa.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://ansa.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olesea Alexei

022-26-46-48
olesea.alexei@ansa.gov.md

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

olesea.alexei@ansa.gov.md
www.achizitii.md

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Unitate 
de mă-

sură Cantitate Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 33651690-
1

Medicament de uz 
veterinar imuno-

logic pentru vacci-
narea contra bolii 
antrax la bovine, 
cabaline, ovine şi 

caprine

bucată 200 000

Unitatea de măsură se consideră:

1buc = 1 doză,

1 doză = cantitatea de  medicament de uz 
veterinar imunologic capabilă să imunizeze 
o bovină matură.

1flacon/fiolă – maxim 30 doze. 

Formă lichidă dizolvată, formă lichidă con-
centrată sau formă liofilizată însoțite de di-
luant conform specificațiilor din prospectul  
medicamentului de uz veterinar imunolo-
gic. Diluantul trebuie să fie ambalat în fla-
coane/fiole în volumul strict necesar diluă-
rii unui flacon/fiolă de  medicament de uz 
veterinar imunologic.

124 800,00

mailto:info@ansa.gov.md
http://ansa.gov.md/
mailto:olesea.alexei@ansa.gov.md
mailto:olesea.alexei@ansa.gov.md
http://www.achizitii.md
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Lotul 2

2 33651690-
1

Medicament de uz 
veterinar imuno-

logic pentru vacci-
narea  speciilor de 

animale receptive la 
virusul rabic (cîini, 

pisici, bovine, ovine, 
caprine şi cabaline)

bucată 200 000

Unitatea de măsură se consideră:

1buc = 1 doză,

1 doză =  cantitatea de  medicament de uz 
veterinar imunologic capabilă să imunizeze 
o bovină matură.

1flacon/fiolă – maxim 10 doze.   

Formă lichidă dizolvată, formă lichidă con-
centrată sau formă liofilizată însoțite de di-
luant conform specificațiilor din prospectul  
medicamentului de uz veterinar imunolo-
gic. Diluantul trebuie să fie ambalat în fla-
coane/fiole în volumul strict necesar diluă-
rii unui flacon/fiolă de  medicament de uz 
veterinar imunologic.

660 000,00

Lotul 3

3 33651690-
1

Tuberculin mamifer 
PPD pentru cerceta-

rea bovinelor
bucată 100 000

Unitatea de măsură se consideră:

1buc = 1 doză.

O doza este constituită dintr-un volum care 
nu depăşeşte 0,2 ml.

Puterea de reacție trebuie să fie mai mare 
de 20 000 UI/ml.

1flacon/fiolă – maxim 20 doze, formă 
lichidă.

Livrare – în perioada ”1 octombrie – 30 
noiembrie 2022”.

141 667,00

Lotul 4

4 33651690-
1

Tuberculin PPD 
aviar bucată 500

Unitatea de măsură se consideră:

1buc = 1 doză.

O doza este constituită dintr-un volum care 
nu depăşeşte 0,2 ml.

Puterea de reacție trebuie să fie mai mare 
de 20 000 UI/ml.

1flacon/fiolă – maxim 10 doze, formă 
lichidă.

8 333,00

Valoarea estimativă totală (fără TVA) 934 800,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție prețul cel mai scăzut fără TVA, 
cu îndeplinirea tuturor criterii-
lor de selecție şi calificare stabi-
lite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anun-
țul de intenție

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante livrarea bunurilor se efectuează de către 

vânzător, (inclusiv descărcarea), la depozitul 
ANSA, mun. Chişinău str. Murelor, 3.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___9___din__01.02.2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția publică „Centrul Republican Expe-
rimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”

IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun. Chişinău, 

str. Romană, 1
Numărul de telefon/fax 022-263001/022-229927
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@crepor.org
Adresa de internet ale autorității contractante www.crepor.org
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Secția Achiziții Publice

 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal şi 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 (MTender) şi pe 
pagina web a Agenției Servicii Publice

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară,  
confecționarea mijloacelor ajutătoare tehni-
ce, prestarea serviciilor de reabilitare medi-
cală şi profesională

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 33183000-6 Materiale de prote-
zare  bunuri

Materiale şi semifabricate pen-
tru fabricarea protezelor mem-
brelor superioare şi inferioare , 
ortezelor

5000000,00

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

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

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Eligibilitatea ofertantului - Lipsa 
restanților față de bugetul public - se ex-
clude operatorul care nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale în 
conformitate cu prevederile legale în vi-
goare în Republica Moldova;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale – deținerea licenței sau au-
torizației de funcționare; 

3. Capacitatea economică şi financiară – ex-
periență asemănătoare minimum 3 ani; 

4. Capacitatea tehnică – existența grupei 
operative ce asigură sosirea în 3-7 min-
ute a echipajului la obiectivul păzit pe 
sectoarele propuse în ofertă în cazul de-
clanşării sistemului de semnalizare; asig-
urarea compatibilităţii, cu schimbarea 
emiţătoarelor şi a altui utilaj al sistemului 
de paza tehnică a CNAS care este preluat 
de Prestator în vederea primirii semnalu-
lui de alarmă pentru fiecare obiect;

5. Capacitatea profesională - - existența 
specialiştilor atestați în deservirea şi rep-
arația sistemelor de pază tehnică

II. Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 02 februarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Hînceşti
IDNO 1003605151372
Adresa mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 238

Numărul de telefon/fax 0269/23235

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.sr-hincesti.ms.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Goroholschi Victor, 069302105, gorohol-
schi68@mail.ru

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1.1 33600000-6 AST/GOT Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 
125ml, în set 12500 ml Licitație de-

schise

1.2 33600000-6 ALT/GPT (piridoxalfosfat !) Flacoane cu volu-
mul de la 50 pînă la 125ml, în set 12500 ml

1.3 33600000-6 Fosfataza alcalină  (Alkaline-Posphatase) Fla-
coane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set 1500 ml

1.4 33696500-0 Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volu-
mul de la 25 pînă la 50 ml., în set 14000 ml

1.5 33600000-6 Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu 
volumul de la 50 pînă la 125ml, în set 2500 ml

1.6 33696500-0 Bilirubina totală  (Total Bilirubin) Flacoane cu 
volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set 19500 ml
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1.7 33696500-0 Bilirubina directa  (Direct Bilirubin) Flacoane cu 
volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set 19500 ml

1.8 33696500-0
Calciu +standard, (Calcium Arsenazo) Fla-
coane cu volumul de la 100 ml pînă la 125 ml., 
în set

5000 ml

1.9 33600000-6
Cholesterol total +standart (Cholesterol) Fla-
coane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., 
în set

6000 ml

1.10 33696500-0
LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +calibrator 
Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., 
în set

4000 ml

1.11 33696500-0
HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +calibrator 
Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., 
în set

6800 ml

1.12 33600000-6 CREATININE Jaffe +st. Flacoane cu volumul de 
la 50 pînă la 125ml, în set 12000 ml

1.13 33600000-6
GAMMA GT (γ-GLUTAMILTRANSFERASE) Fla-
coane cu volumul de la 25 pînă la 62.5 ml, în 
set

3000 set

1.14 33600000-6 GLUCOSE HK + st. Flacoane cu volumul De la 
100 ml pînă la 250 ml., în set 6000 ml

1.15 33600000-6 GLUCOSE PAP + st. Flacoane cu volumul De la 
100 ml pînă la 250 ml., în set 12000 ml

1.16 33600000-6 IRON-FERROZINE + st. Flacoane cu volumul De 
la 25 ml pînă la 125 ml., în set 2500 ml

1.17 33600000-6 MAGNESIUM XB + st. Flacoane cu volumul De 
la 50 ml pînă la 125 ml., în set 1250 ml

1.18 33600000-6 PHOSPHORUS UV + st. Flacoane cu volumul De 
la 50 ml pînă la 125 ml., în set 1250 ml

1.19 33600000-6 PROTEIN (TOTAL) + st. Flacoane cu volumul De 
la 50 ml pînă la 125 ml., în set 5000 ml

1.20 33600000-6 TRIGLYCERIDES + st. Flacoane cu volumul De la 
50 ml pînă la 125 ml., în set 3600 ml

1.21 33600000-6 UREA/BUN-UV + st. Flacoane cu volumul De la 
50 ml pînă la 125 ml., în set 12500 set

1.22 33600000-6 URIC ACID MONO + st. Flacoane cu volumul De 
la 50 ml pînă la 125 ml., în set 7200 set

1.23 33600000-6 HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu 
volum de la 1.0 ml pina la 32ml., set 336 ml

1.24 33600000-6 Control HbA1c (Hemoglobina glicozilata) fla-
coane cu volum de la 0.5 ml pina la 2.0ml., set 72 ml

1.25 33600000-6
Calibratori 4 nivele HbA1c (Hemoglobina gli-
cozilata) flacoane cu volum de la 0.5 ml pina la 
2.0ml., set

20 ml

1.26 33600000-6
CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) 

Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 
ml., în set

6000 ml
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1.27 33600000-6
Control CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) 
Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 3.0 
ml., în set

5 set

1.28 33600000-6
CHLORIDE

Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 
ml., în set

1250 ml

1.29 33600000-6
Alchool  (ETHANOL)+ st

Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 
ml., în set

500 ml

1.30 33600000-6
Control Alchool  (ethanol) (PATOLOGIC SI NOR-
MAL). Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 
3.0 ml., în set

2 SET

1.31 33600000-6
Ferritin IP reagent

Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 50 ml., 
în set

250 ml

1.32 33600000-6
Ferritin IP calibrator

Flacoane cu volumul De la 2 ml pînă la 5ml., în 
set

50 ml

1.33 33600000-6 Elical calibrator universal FLACON 3 ml 180 ml

1.34 33600000-6 Elitrol I control serum normal set 5 ml 360 ml

1.35 33600000-6  Elitrol II control serum patologic set 5ml 250 ml

1.36 33600000-6 Set ISE calibrator (6x20ml+ 6x20ml Selectra 
PRO-XL) 3 set

1.37 33600000-6 Set ISE Soluție Diluient 12x25 ml Selectra PRO-
XL 20 set

1.38 33600000-6 Soluție de referință ISE 1x500ml Selectra PRO-
XL 20 set

1.39 33600000-6 setISE Cleaner 6x18ml + Conditioner 3x25 ml 
Selectra PRO-XL 3 set

1.40 33600000-6 Electrod Bypass 3918-007 Vitol Selctra PRO-XL 1 buc

1.41 33600000-6 Electrod de Potasium (K) 3918-005 Vitol 1 buc

1.42 33600000-6 Electrod de Clor (Cl) 3918-006 Vitol 1 buc

1.43 33600000-6 Electrod de Sodium (Na) 3918-004 Vitol 1 buc

1.44 33600000-6 Electrod de referință 3918-002 Vitol 1 buc

1.45 33600000-6 ISE Tubing set 6003-382 Vitol 1 buc

Total Lot 1 710346,00
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2.1 33600000-6 Soluție concentrată system lichid fl 1000ml 
pentru Selectra PRO-XL 12000 ml

2.2 33600000-6 Soluție concentrată de system Cleaning pentru 
Selectra PRO-XL fl 1000 ml 2000 ml

2.3 33600000-6 Soluție hipohlorid 0,5 ml fl. 1000ml 10000 ml

Total Lot 2 45000,00

3.1 33600000-6 Fotometric lamp pentru analizatorul Selectra 
PRO-XL 5 buc

3.2 33600000-6 Eprubete pentru ser/plasma la analizatorul 
Selectra PRO-XL set 1000 buc 10000 buc

3.3 33600000-6 Cuve pediatrice la analizatorul Selectra PRO-XL 
set 1000 buc 10000 set

3.4 33600000-6 Butelie pentru  ragenți  la analizatorul Selectra 
PRO-XL la 25 ml 1000 buc

3.5 33600000-6 Butelie pentru reagenți la analizatorul Selectra 
PRO-XL la 12 ml 500 buc

3.6 33600000-6 Adaptor metalic pentru cuva pediatrică la anal-
izatorul Selectra PRO-XL 10 buc

3.7 33600000-6 Rotor cuveta set ( 3 rotori în set) 6007-702 10 set

3.8 33600000-6 Kit de metinanță la analizatorul Selectra PRO-
XL 1 set

Total Lot 3 115090,00

4.1 33696500-0
Soluție de diluare 

butelie - 20 litri
400 Litru

4.2 33696500-0
Pro- clean Soluţie de spălat

 butelie-5litri
60 Litru

4.3 33696500-0
Ciment reagent hemolizant

1fl*500ml
20 Litru

4.4 33696500-0 Soluţie conc. de hipoclorid 0,5% 1l 
Fl*1000ml 10 Litru

Total Lot 4 42500,00

5.1 33696500-0 Pompă pentru PCE-210 6 buc

5.2 33696500-0 Termohirtie pentru PCE-210 200 buc

5.3 33696500-0 Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Nor-
mal, High) 2,5ml 15 set

5.4 33696500-0 Camera ( WBC/RBC) pentru PCE -210 4 buc
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5.5 33696500-0 Valva pentru PCE -210 2 buc

5.6 33696500-0 Capul de spalare pentru PCE -210 2 buc

5.7 33696500-0 Saiba pentru dispensie - PCE -210 2 buc

Total Lot 5 53760,00

6.1 33600000-6  Emerald Diluent RGT- 10 L 9H4802/382200000 150 Litr

6.2 33600000-6 Emerald Cleaner RGT – 960 ml 
9H4602/382200000 19200 ml

6.3 33600000-6  Emerald HGB LYSE RGT – 960 ml 
9H4702/382200000 9600 ml

6.4 33600000-6 Set de control hematologic cu 3 nivele 5 set

Total Lot 6 82000,00

7.1 33696500-0 Diluent Sheath , canistra 20l 600 litru

7.2 33696500-0 Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L 45,6 litru

7.3 33696500-0 Soluţie HGB NC LYSE  3,84L 15,2 litru

7.4 33696500-0 Enzyme Cleaner CD 100 ml 400 ml

7.5 33696500-0 Calibrator CELL-DYN RUBY, în set 1 set

7.6 33696500-0 Set de control HP CD 26 5diff cu  trei neveluri 4 set

Total 
Lot 7 141000,00

8.1 33600000-6
Treponema pallidum haemagglutination test 
pentru serodiagnosticul sifilisului (TPHA) – set 
100 probe – 200 probe. + CONTROL

10 set

8.2 33600000-6 Antigen cardiolipinic pentru RPR – set 100 – 
200 probe, + CONTROL 10 set

Total Lot 8 10000,00

9.1 33600000-6

CPR- Latex 

cu control NEGATIV SI POZITIV

*CERINTE GENERALE (100 PROBE/SET)
100 SET
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9.2 33600000-6

ASLO-Latex 

cu control NEGATIV SI POZITIV

*CERINTE GENERALE(100 PROBE/SET)

30 SET

9.3 33600000-6

RF- Latex 

cu control NEGATIV SI POZITIV

*CERINTE GENERALE(100 PROBE/SET)
30 SET

Total Lot 9 24000,00

10.0 33600000-6

D-DIMERcu control NEGATIV SI POZITIV +/- 50 
TESTE/PER SET

*CERINTE GENERALE 150 set 150000.00

11.1 33600000-6 Ţoliclon Anti-A 30 ml

11.2 33600000-6 Ţoliclon Anti-B 30 ml

11.3 33600000-6 Ţoliclon Anti-D super 30 ml

11.4 33600000-6 Ţoliclon Anti-KeLL 5 ml

Total Lot 11 1100,00

12 33600000-6 Albastru de metilen PRAF,  solutie 200 gr 150.00

13 33600000-6 Azur –Eozină Romanovski soluţie (fl din plastic) 
1l 10 litr 150.00

14.1 33600000-6 ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste 20 KIT

14.2 33600000-6 ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste 15 KIT

14.3 33600000-6 ARC HBSAG QUAL II RGT 100 15 KIT

14.4 33600000-6 ARC HDV II RGT 100 5 KIT

14.5 33600000-6 ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste 10 KIT

14.6 33600000-6 ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste 8 KIT

14.7 33600000-6 ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste 8 KIT

14.8 33600000-6 ARC TSH RGT 100 TEST 20 KIT
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14.9 33600000-6 ARC TIRIOGLOBULINA RGT 100 TEST 2 KIT

14.10 33600000-6 ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST 10 KIT

14.11 33600000-6 ARC FREE PSA RGT 100 TEST 5 KIT

14.12 33600000-6 ARC SARS -2 COV Ig G RGT CANTITATIV100 
TEST 5 KIT

14.13 33600000-6 ARC ANTI-HBcor II  CAL 1 KIT

14.14 33600000-6 ARC ANTI HCV RF  CAL 1 KIT

14.15 33600000-6 ARC HBSAG QUAL II RGT CAL 1 KIT

14.16 33600000-6 ARC HDV QUAL II RGT CAL 1 KIT

14.17 33600000-6 ARC ANTI TPO RGT CAL 1 KIT

14.18 33600000-6 ARC FREE T3 RGT CAL 1 KIT

14.19 33600000-6 ARC FREE T4 RGT CAL 1 KIT

14.20 33600000-6 ARC TSH RGT CAL 1 KIT

14.21 33600000-6 ARC TIRIOGLOBULINA CAL 1 KIT

14.22 33600000-6 ARC TOTAL PSA CAL 1 KIT

14.23 33600000-6 ARC FREE PSA CAL 1 KIT

14.24 33600000-6 ARC SARS -2 COV Ig G CAL CANTITATIV 1 KIT

14.25 33600000-6 ARC ANTI-HBcor II CONTROL 1 KIT

14.26 33600000-6 ARC ANTI HCV RF CONTROL 1 KIT

14.27 33600000-6 ARC HBSAG QUAL II CONTROL 1 KIT

14.28 33600000-6 ARC HDV QUAL II CONTROL 1 KIT

14.29 33600000-6 ARC SARS -2 COV Ig G CONTROL CANTITATIV 1 KIT

14.30 33600000-6 TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CON-
TROL) 1 SET



101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

14.31 33600000-6 ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml 400 SET/ml

14.32 33600000-6 ARC CON WASH BUFF 4X975ML 23400 ml.

14.33 33600000-6 ARC TRIGGER SOL 4X975ML 23400 ml.

14.34 33600000-6 ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML 23400 ml.

14.35 33600000-6 ARC REACTION VESSELS 8X50 20000 buc

Total Lot 14 1450000,00

15.1 33600000-6

Teste p/u examenul urinei  (Leucocite, greuta-
tea specifică, pH, Glucoza, acid ascorbic, ceto-
ne, nitrite, proteine,bilirubina, urobilinogen, 

eritrocite, Hb săngelui).(set100teste)

50 set

15.2 33600000-6

Control 2 nivele p/t teste express examenul 
urinei  (Leucocite, greutatea specifică, pH, Glu-
coza, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine,bi-
lirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui)

4 set

15.3 33600000-6  Acid sulfosalicilic pentru determinarea pro-
teinei in urina cu calibrator 15 SET

15.4 33600000-6 Material p/u controlul calităţii determinării, 
Proteinei,glucozei  in urina 2 nivele 20 set

Total Lot 15 30080,00

16.1 33600000-6  K/Na (soluţie de spălat)       Fl. 100ml 5 flacon

16.2 33600000-6 Soluţie pack K/Na 800 ml 6 buc

16.3 33600000-6 Medica Quality Control 3 LEVEL (low,Normal, 
High), în set 1 set

16.4 33600000-6 Termohîrtie pentru analizatorul K şi Na 1 buc

16.5 33600000-6 Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri 2 buc

16.6 33600000-6 Electrod K pentru analizatorul zonoselectiv 
EASY Lyte-Medica 1 buc

16.7 33600000-6 Electrod Na pentru analizatorul ionoselectiv 
EASY Lyte-Medica 1 buc

16.8 33600000-6 Electrod de referinţa pentru analizatorul iono-
selectiv EASY Lyte-Medica 1 buc

16.9 33600000-6 Soluţie filing pentru analizatorul ionoselectiv 
EASY Lyte-Medica 1 buc

16.10 33600000-6 Soluţie Valve pentru analizatorul ionoselectiv 
EASY Lyte-Medica 1 buc
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16.11 33600000-6 Membrană assembly pentru analizatorul iono-
selectiv EASY Lyte-Medica 1 buc

16.12 33600000-6
Set de mentenanta pentru analizatorul ionose-
lectiv EASY Lyte-Medica 1 buc

16.13 33600000-6
Sample detector analizatorul ionoselectiv 
EASY Lyte-Medica 2 buc

16.14 33600000-6
Valva de distribuire

2 buc

Total Lot 16 75000,00

17.1 33600000-6 TEST EXPRES TROPONINA I (CUT/OFF MINIM 
DE DETECTIE 0,5ng/ml) 500 buc 25000.00

18.1 33600000-6 TEST EXPRES CALITATIV (DUO) TROPONINA 
I + CK-MB 1000 teste

       50000.00

19.1 33600000-6
TEST SISTEMA PLUS MULTI PENTRU APRECIE-
REA GLUCOZEI CUTII – 50 TESTE (PROD. BENE 

CHECK)
2000 buc        8800.00

20.1 33600000-6 EPOC BGEM TEST CARD 500 buc 65 000.00

Lot. 
21 33600000-6 SERINGI HEPARINATE CU LITIU 2,50 ml 1100 buc     1200.00

Lot. 
22  33600000-6 Ulei de imersie   (ambalat cîte 100ml) 50 ml      1000.00

23.1 33696500-0 Lamele de sticla slefuite, 25*75*2,0MM 15000 buc

Lotul 
23.2 33696500-0 Lamele de sticla slefuite, 25*75*1,0 – 1,2MM 15000 buc

Total Lot 23 10000,00

Lotul 
24 33696500-0 Eprubeta  Vacumata cu clot activator  6 ml 

(plastic) 50000 buc 90000.00

Lotul 
25 33696500-0

Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml (plastic) 
capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest 
(pentru analizator automat)

25000 buc 25500.00

Lotul 
26 33696500-0

Eprubete K3 EDTA volum sînge 1 ml (plastic) 
capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, vacut-
est (pentru analizator automat)

2000 buc 2500.00

Lotul 
27 33696500-0 Eprubete cu citrat de natriu, 3ml pentru hemo-

stază, vacumate (plastic) 20000 buc 25000.00

Lotul 
28 33696500-0 Eprubete cu litiu si heparina , 9ml., vacumate 

(plastic) 1000 buc 3500.00

Lotul 
29 33696500-0 Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate 30000 buc 35000.00
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Lotul 
30 33696500-0

Eprubete din polisteren cu volum 12ml, trans-
parente (plastic),gradate,  cu fund conic, cu 
dop

30000 buc 15000.00

Lotul 
31 33696500-0

Eprubete Eppendorf 1,5 ml; eprubeta sa fie cu 
capacul elastic cu urechiuşă . Eprubetele să fie 
cu etichetă.

5000 buc 500.00

Lotul 
32 33696500-0 Cuve p/t reactie pentru SA-20 10*10mm unica 

folosinta 5000 buc 7000.00

Lotul 
33 33696500-0

Pahare din plastic elastic 200 ml,cu capac,fileu, 
eticheta, nesterile, cu gradaţie cu interval cu 
10 ml.  

30000 buc 55000.00

Lotul 
34 33696500-0 Lancete sterile, ambalate cîte 1unit. adaptate 

pentru glucometru 4000 buc 400.00

Lotul 
35 33696500-0 Lancete automat pentru copii, înțepătura la 

adîncimea 1,5mm 100 buc. 400.00

Lotul 
36 33696500-0

Salfete cu alcool 70% prelucrate cu unde Gam-
ma, set, în cutie de masă plastic,150-200 buc 
în set

1000 buc 45000.00

Lotul 
37 33696500-0

Sistema p/u VSH getabila, din 3 componente   
(eprubeta (plastic),capilarul,dop din cauciuc de 
la acelaşi producător), capilarele ambalate în 
cutii –ştativ

5000 buc 16000.00

Lotul

38 33696500-0

Eprubete din sticla  pentru VSH cu citrat de 
Na – 3.8 % volum de 1.6 ml cu capac de cau-
ciuc (SPECIFICATIE 8-120mm) pentru aparat 
automat

15000 buc 17000.00

Lot. 
39 33696500-0 Pipete getabile 1000 buc       3000.00

LOT. 
40 33696500-0

PIESE DE SCHIMB 

ANALIZATOR HEMATOLOGIC ABBOTT RUBY
1 set 30000.00

LOT. 
41 33696500-0

PIESE DE SCHIMB 

ANALIZATOR IMUNOLOGIC ABBOTT ARCHI-
TECT i 1000

1 set 30000.00

LOT. 
42 33696500-0

Cutie de incenerare de unica folosinta, de 7.5 
kg, pentru colectarea deseurilor cu pericol 
biologic, rezultate din activitatea medical[ , cu 
saci din pelicola rezistenta

100 buc 1000.00

LOT. 
43 33696500-0

Cutie de incenerare de unica folosinta, de 12 
kg, pentru colectarea deseurilor cu pericol 
biologic, rezultate din activitatea medical, cu 
saci din pelicola rezistenta

500 BUC 9500

44.1 33696500-0 THROMBOREL S 20 KIT

44.2 33696500-0 Actin FS 5 KIT

44.3 33696500-0 Calcium Chloride 5 KIT

44.4 33696500-0 Dade Thrombin 5 KIT

44.5 33696500-0 OVB 5 KIT
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44.6 33696500-0 Innovance Ddimer 1 KIT

44.7 33696500-0 D-Dimer Control 1,2 1 KIT

44.8 33696500-0 CA Clean I 40 KIT

44.9 33696500-0 CA Clean II 2 KIT

44.10 33696500-0 PT Multi Calibrator 1 KIT

44.11 33696500-0 Standard Human Plasma 1 KIT

44.12 33696500-0 Control N 1 KIT

44.13 33696500-0 Control P 1 KIT

44.14 33696500-0 Citrol 2 1 KIT

44.15 33696500-0 Cuvettes 9000 buc

Total lot 

44
120000,00

   Valoarea estimativă Totală 3622476,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:

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

08.02.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □+

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

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

Nu □+

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ________________Iurii Petcu

                                              L.Ș.

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).

Ex. V. Goroholschi

Tel. 0269 2-26-34; 069302105

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 01 din 02.02.2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia

IDNO 1007601011445

Adresa Or. Drochia, str. Independenţei 15

Numărul de telefon/fax 0252 2 20 58

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante cancelardroc@mail.ru

Adresa de internet ale autorităţii contractante http://drochia.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Galina , tel. 025225406

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziţie comună)

Autoritate a administraţiei publice locale. Obiectul prin-
cipal de activitate: promovarea intereselor şi soluţiona-
rea problemelor populaţiei unităţii administrativ-terito-
riale.

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

1 45200000-9

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

1/buc

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

11 101083.33 lei
Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie
 
 
 

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

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

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziţie □

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante Nu sunt
Notă:  Anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu 
al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 04.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației şi Securi-
tate Cibernetică

IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chişinău; Piața Marii Adunări 

Naționale 1
Numărul de telefon/fax 022-820-954 / 022-250-522
Adresa de e-mail ale autorității contractante tender@stisc.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail L.Cеmirtаn 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

tender@stisc.gov.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate 
Cibernetică este o instituție publică, a cărei 
activitate are scopul de a asigura administra-
rea, menținerea şi dezvoltarea infrastructurii 
de tehnologie a informației, a Sistemului de 
telecomunicaţii al autorităţilor administraţi-
ei publice ca parte a reţelei de comunicaţii 
speciale şi a sistemelor informaționale de 
stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii 
publice a Guvernului, precum şi implemen-
tarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 64213000-2

Servicii de utilizare a infras-
tructurii fizice de canalizație 

subterană, proprietate a 
MOLDTELECOM S.A.

12 luni În conformitate cu caietul de sarcini 1 980 000,00 MDL
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □ 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cu documentația de atribu-
ire; 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjude-
carea contractului: cel mai scăzut preț 

Alte informații:

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

Trimestrul I 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □ 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


110

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eşanu, telefon: 022 504714

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

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

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

Tipul autorității contractante şi obiectul prin-
cipal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

72
26

10
00

-2

Servicii de reînno-
ire şi mentenanță 

pentru produs 
program „Face Re-
cognition System” 

(Cognitec)

-/-

Servicii de reînnoire şi mentenan-
ță pentru produs program „Face 
Recognition System” (Cognitec) 
sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcționalități a Sistemului 
de Recunoaştere Facială, aflat în 
gestiunea Agenției Servicii Publi-
ce.

4 084 500,00

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


112

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.4 din 03.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chişinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documen-
tația de atribuire

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1  45200000-9

Lucrări de reabilitare a drumului M1 Fron-
tiera cu România – Leuşeni – Chişinău – 
Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 
- 94,45, Etapa II.

1
Conform 

caietului de 
sarcini 

90 334 730,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică şi financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 2022-2024

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  3  din 04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 42
Numărul de telefon/fax 022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail ale autorității contractante sti@mai.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Anastasia Caraivanova, 255 528, anastasia.caraiva-

nova@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total şi gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/  

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul princi-
pal de activitate

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

Autoritate administrativă în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care asigură administrarea, men-
ținerea şi dezvoltarea infrastructurii de tehnologie 
a informației şi comunicațiilor a acestuia, prestarea 
serviciilor ce țin de eliberarea actelor şi informa-
ției din domeniile sale de activitate, precum şi im-
plementarea politicii statului în domeniul aferent 
tehnologiei informației şi comunicațiilor în sfera de 
competență a Ministerului.

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV 45316210-0

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Servicii de extindere Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Contro-
lul traficului”, pentru anul 2022

Cantitate/ 

Unitate de măsură

1 lot

Descrierea achiziției Extinderea Sistemului informațional automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere 
„Controlul traficului” potrivit Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, apro-
bat prin HG nr.636/2019 şi Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020 
– 2021, aprobat prin HG nr. 39 /2020.

Bunuri/servicii şi lucrări destinate extinderii Sistemului automatizat de supraveghere a cir-
culației rutiere în locații, care să asigure fixarea automată a încălcărilor din domeniul rutier.

Funcționarea Sistemului trebuie să se conformeze cadrului legislativ-normativ național. La 
fel acesta urmează să asigure suport prin automatizarea proceselor şi digitizarea informa-
ției pentru realizarea prevederilor legale.

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Valoarea estimată, fără TVA

18 826 500,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut şi corespunderea 
cerințelor solicitate

Alte informații:

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

Trimestru I 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu  □

Da□

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun. Edineț
IDNO 1007601004984 
Adresa Primaria mun. Edineț, str. Octavian Cerem-

pei 30.
Numărul de telefon/fax 024622849
Adresa de e-mail ale autorității contractante

 

lilia.strimbanu@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
 

lilia.strimbanu@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Gnatiuc Ecaterina

  068750352

 katea07029317@bk.ru

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Primaria mun. Edineț

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 158000000-
6

Procurarea produse-
lor alimentare pen-
tru gradinițe, sem II 

al anului 2022

1 set. Procurarea produselor 
alimentare

893 300,00

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

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

Nu □

Da □

mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:katea07029317@bk.ru
mailto:achizitii.primariaedinet@mail.ru
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
Alte informații:

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

27.01.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  

Primar mun. Edineț                                      Constantin Cojocari                          L.Ş.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun. Edineț

IDNO 1007601004984 

Adresa Primaria mun. Edineț, str. Octavian Cerempei 30.

Numărul de telefon/fax 024622849

Adresa de e-mail ale autorității contractante  

lilia.strimbanu@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante  

lilia.strimbanu@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Gnatiuc Ecaterina

  068750352

 katea07029317@bk.ru

achizitii.primariaedinet@mail.ru 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Primaria mun. Edineț

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
Lucrari de reparații cu-

rente a străzilor din mun. 
Edineț

1 set. Lucrari de reparații a străzilor
6 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
 

mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:katea07029317@bk.ru
mailto:achizitii.primariaedinet@mail.ru
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Alte informații:

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

27.01.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  

Primar mun. Edineț                                      Constantin Cojocari                          L.Ş.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din  27.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun. Edineț
IDNO 1007601004984 
Adresa Primaria mun. Edineț, str. Octavian Cerem-

pei 30.
Numărul de telefon/fax 024622849
Adresa de e-mail ale autorității contractante

 

lilia.strimbanu@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
 

lilia.strimbanu@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Gnatiuc Ecaterina

  068750352

 katea07029317@bk.ru

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Primaria mun. Edineț

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 158000000-6

Procurarea produse-
lor alimentare pen-

tru gradinițe, sem I al 
anului 2023

1 set. Procurarea produselor 
alimentare

893 300,00

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

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

Nu □

Da □

mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:katea07029317@bk.ru
mailto:achizitii.primariaedinet@mail.ru
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
Alte informații:

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

27.01.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  

Primar mun. Edineț                                      Constantin Cojocari                          L.Ş.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 27.01.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun. Edineț

IDNO 1007601004984 

Adresa Primaria mun. Edineț, str. Octavian Cerempei 30.

Numărul de telefon/fax 024622849

Adresa de e-mail ale autorității contractante  

lilia.strimbanu@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante  

lilia.strimbanu@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Gnatiuc Ecaterina

  068750352

 katea07029317@bk.ru

achizitii.primariaedinet@mail.ru 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Primaria mun. Edineț

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 158000000-6 Servicii de amenaja-
re pentru anul 2023 1 set. Servicii de amenajare 2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
 

mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:katea07029317@bk.ru
mailto:achizitii.primariaedinet@mail.ru
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Alte informații:

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

27.01.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  

Primar mun. Edineț                                      Constantin Cojocari                          L.Ş.

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

privind achiziționarea 

lucrărilor de „Reconstrucție a perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, s. Goian”

Nr.   ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 din 19.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R 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 R Lucrări   

Obiectul de achiziție Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, 
satul Goian

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1619766158469

Data publicării: 30.04.2021

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1619766158469?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat R Cel mai bun raport calitate-preţ

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -

Nr. oferte primite

Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice
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lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1619766158469/002 din 17.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „KVM Cons” 
IDNO 1010600042392
Date de contact 

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

mun. Chişinău, D. Rîşcanu 12V, of.16, 

telefon: 0692-52-252

kvmcons@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □      Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. şi data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1.
Reconstrucția perimetrului 
de pază a Penitenciarului 
nr.10, satul Goian

45000000-7 1 obiect
56 LD

19.01.2022
18 866 660,23 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

R Nu      
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: 
-

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469
mailto:kvmcons@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 20.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.3-Leova

Localitate Or. Leova

IDNO 1006601001872

Adresa Or. Leova, şoseaua Cahulului, 13

Număr de telefon/fax 0263-2-29-75; 0263-2-24-02;

E-mail p3achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet http://anp.gov.md/achizitii_publice 

Persoana de contact Olga Colciu

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție de stat cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Conform HG nr. 599/2020 – Procedură de Negociere 
fără publicarea prealabilă a unui Anunț de Partici-
pare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile 
publice folosind procedura de negociere nr.599 din 
12.08.2020 şi anume pct. 128 subpct. (3) Penitenciarul 
nr.3-Leova îşi rezervă dreptul să atribuie contract de 
achiziție a serviciilor de furnizare a apei şi evacuarea 
apelor menajere (canalizare),  „Apa Canal Leova„ S.A 
ținînd cont de faptul că pe teritoriul raionului Leova, „Apa 
Canal Leova„ S.A este unicul care poate real să presteze 
serviciile de furnizare a apei, canalizare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii 
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a apei potabile şi evacuarea 

apelor menajere (canalizare)
Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: -
Link:  202202010

Criteriul de atribuire utilizat Corespunderea cerințelor de calificare

http://anp.gov.md/achizitii_publice
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ -

Sistem dinamic de achiziții □ -

Licitație electronică □ -
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 19.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Apa Canal Leova S.A
IDNO 1004605002862
Date de contact 

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

or. Leova, str.Independenței, 25, 

026322182; 078918873;

apa_canal_leova@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da          Nu ×       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ×       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu ×    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1

Servicii de furnizare a apei pota-
bile şi evacuarea apelor menaje-
re (canalizare) 65100000-4 20300 m3

1 PN

20.01.2022 1 499 764,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14AA din 19.01.2022

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 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 şi obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de îngrijire personală pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637581505140
Data publicării: 22.11.2021
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637581505140?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

 
 

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-1637581505140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 390/21 din 28.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Chimexpert” SRL
IDNO c/f 1015611001028
Date de contact 

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

MD-3819, str. Nicolaev, s. Congaz, UTA Găgăuzia, 
nr. 38, tel.: 069226420, e-mail: chimexpert@mail.
ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire „Rodital Lux” SRL
IDNO c/f 1002600050071
Date de contact 

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

MD-2081, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 14/1, 
com. Bubuieci, mun. Chişinău, 

tel.: 022 279030, 

e-mail: grozavu_angela@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire „Mitra-Grup” SRL
IDNO c/f 1002600041206
Date de contact 

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

MD-2012, str. Şciusev, nr. 48, of. 1, mun. Chişinău, 
tel.: 069644142, e-mail: ekaterina.mitragrup@
gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

mailto:chimexpert@mail.ru
mailto:chimexpert@mail.ru
mailto:grozavu_angela@mail.ru
mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
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Nr. 
d/r

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor

Denumirea operatorului eco-
nomic Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. şi data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

 1
Lotul nr. 1

Săpun lichid 
(500 ml)

„Chimexpert” SRL

33
70

00
00

-7

200 buc. Nr. 45 din 
18.01.2022

1 634,40

2
Lotul nr. 2

Săpun de uz 
casnic

„Rodital Lux” SRL 100 buc. Nr. 51 din 
18.01.2022 423,96

3 Lotul nr. 3
Săpun rufe „Rodital Lux” SRL 200 buc. Nr. 51 din 

18.01.2022 738,00

4 Lotul nr. 4
Hârtie igienică „Mitra-Grup” SRL 40 000 rulouri Nr. 56 din 

19.01.2022 650 400,00

5 Lotul nr. 5
Hârtie igienică „Mitra-Grup” SRL 9 344 buc. Nr. 56 din 

19.01.2022 21 304,32

6

Lotul nr. 6
Prosoape de 

hârtie
(zig-zag)

„Mitra-Grup” SRL 10 000 amba-
laje

Nr. 56 din 
19.01.2022 121 800,00

7
Lotul nr. 7

Prosoape de 
hârtie

„Mitra-Grup” SRL 20 000 rulouri Nr. 56 din 
19.01.2022 724 800,00

8
Lotul nr. 8

Săpun lichid 
(5 L.)

„Chimexpert” SRL 1 780 buc. Nr. 45 din 
18.01.2022 45 454,08

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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 concuren-
tului câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 15/22AA din 20.01.2022      

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
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 şi obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  

Obiectul de achiziție Mănuşi de unică folosință din nitril, nepudrate, pentru 
anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639571036142 
Data publicării: 15.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639571036142?tab=contract-notice 

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 6 (şase)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: x 
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: x 

 
 
 
 
 

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-1639571036142
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639571036142?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639571036142?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 19/22 din 11.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire ”Dita Estfarm” SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

MD-2032, Chişinău, str. Burebista 23;

tel: 022/405-379, 022/782-855; reghina.tu-
dosan@dita.md, iulia.iurova@dita.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Nu     
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor Denumirea opera-
torului economic

Cod CPV Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, lei,
inclusiv TVA

1 Lotul nr. 1
Mănuşi de unică 
folosință din nitril, 
nepudrate, pentru anul 
2022

”Dita Estfarm” SRL 18424300-0 100 000 
buc.

Nr. 60 din 
20.01.2022

96 660,00

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

1. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect şi/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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 câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:reghina.tudosan@dita.md
mailto:reghina.tudosan@dita.md
mailto:iulia.iurova@dita.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 16/22AA din 20.01.2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
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 şi 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 preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de verificare metrologică a utilajelor geode-
zice pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638282388132
Data publicării: 01.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638282388132?tab=contract-notice 

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

Licitație electronică

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

 
 
 

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-1638282388132
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638282388132?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638282388132?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 09/22 din 05.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

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

IDNO 1002600031906
Date de contact 

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

MD-2004, str. S. Lazo 48, mun. Chişinău, Re-
publica Moldova; 022 881200; info@ingeo-
cad.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod 
CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma,

inclusiv TVA

1

Lotul nr. 1

Servicii de verificare metrologică a 
utilajelor GNSS Î.S. Institutul 

de Geodezie, 
Prospecțiuni 

Tehnice şi 
Cadastru 

”INGEOCAD”

50
41

10
00

-9

48 buc.

Nr. 61 din 
20.01.2022

230 572,80

2

Lotul nr. 2

Servicii de verificare metrologică a 
tahimetrelor electronice

32 buc. 208 166,40

3

Lotul nr. 3

Servicii de verificare metrologică a 
ruletelor electronice

312 buc. 264 700,80

TOTAL 703 440,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

mailto:info@hilti.md
mailto:info@hilti.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 (et. 
4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Preşedintele Grupului 

de lucru pentru achiziții publice 

de bunuri, lucrări şi servicii                                                                                                                        Sergey BOTNARU

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

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1640695175898 din 18.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Colegiul Agroindustrial din Rîşcani
Localitate or. Rîşcani
IDNO 1007602006837
Adresa str. Trandafirilor 37
Număr de telefon/fax 025628741, mob.069254455, fax.025628741
E-mail colegiulriscani@gmail.com
Adresa de internet colegiulriscani@gmail.com
Persoana de contact Volentir Anatolie
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Publică, Învățămînt

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri  □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640695175898

Data publicării:28.12.2021
Link: ocds-b3wdp1-MD-1640695175898

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 (două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2 (două)

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1640695175898   din 06.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ÎCS ”LUKOIL-Moldova”
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Mun. Chişinău, str. Columna, 92 0-22-22-08-28, dumi-
tru.simonov@lukoil.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere pentru anul 
2022

09000000-3 Nr.10 din 
18.01.2022

382255,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 20.01.2022                   

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 Nina Lipciu

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație 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 Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor medicale 
a.2022

Anunțul de participare Nr.: 21048769, ocds-b3wdp1-MD-1639643730082
Data publicării: 16.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048769/ 

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

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

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048769/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5 din 13.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Inspect Test SRL

ETALONLAB

I.S. „Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare”

MEIN MED
IDNO 1017600048256

1019600041871

1013600039380

1018600043443
Date de contact 

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

tel: 022508373

e-mail: office@inspecttest.md

tel: 069690137

e-mail: office@etalonlab.md

tel: 022218517

e-mail: office@cmac.md 

tel: 022800501

e-mail: office.mein.med@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Centrul de Metrologie 
Aplicata si Certificare 50421000-2 Nr._______ din 

20.01.2022
2 Etalonlab 50421000-2 Nr._______ din 

20.01.2022
3 Inspect Test 50421000-2 Nr._______ din 

20.01.2022
4 Mein Med 50421000-2 Nr._______ din 

20.01.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:office@inspecttest.md
mailto:office@etalonlab.md
mailto:office@cmac.md
mailto:office.mein.med@gmail.com
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2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 19.01.2021                   

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, 022438237

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

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație 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 Vseelă şi ustensile de laborator pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048882, ocds-b3wdp1-MD-1639743520664
Data publicării: 17.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048882/   

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

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048882/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 4 din 12.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

tel: 022109111

e-mail: info@ecochimie.md      

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Ecochimie SRL 33696500-0 Nr._______ din 
19.01.2022 523572,14

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte 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 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:info@ecochimie.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1   Din 20 ianuarie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Str.Ştefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax 0299/2-24-48
E-mail -
Adresa de internet sr.cahul.anticamera@gmail.com
Persoana de contact Spital.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț 
de Participare.

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 
din 03.07.2015 art.56 alin.(1) lit.(c) şi art.7 lit.(a) „utilizarea eficientă a 
banilor publici şi minimalizarea riscurilor autorităților contractante”, 
coborate cu prevederile art.128 alin.3 din Regulamentul cu privire la 
achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin HG 
nr. 599 din 12.08.2020 IMSP SR Cahul îşi rezervă dreptul să atribuie 
contract de achiziție a serviciilor medicale cu „Centrul Sănătate 
Publică Raional Cahul” şi  ÎI Centrul Curativ-Diagnostic ”Drăgălina 
Popov„  ținând cont de faptul că serviciile medicale sunt prestate con-
form tarifelor fixe stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile 
medico-sanitare, aprobat prin HG nr.1020/2011 cu privire la tarifele pen-
tru serviciile medico-sanitare.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii □       

Obiectul de achiziție Servicii medicale (investigaţii bacteriologice, investigaţii eco-
grafice) pe teritoriu comform necesităților IMSP SR Cahul pen-
tru anul 2022.

Anunțul de participare Nr.: 01-1893

Data publicării: 27.12.2021

Link:  202202017

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

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

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 12 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎI Centrul curativ-diagnostic „Drăgălina-Popov”
IDNO 1002603000549
Date de contact 

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

Or. Cahul, str. Ştefan cel Mare nr.111a, telefon: 299/3-
47-00, 069667428.

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu     

 

Denumire Centrul Sănătate Publică Raional Cahul
IDNO 1018601000021
Date de contact 

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

Or. Cahul, str. Pr.Republicii,20, tel.0299/2-24-34, e-mai-
l:csp.cahul@ansp.gov.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1: Investigații ecografice 85100000-0 1 lot Nr.22 din 20.01.2022

ÎI Centrul curativ-
diagnostic „Drăgălina-
Popov”

174049,00

2 Lotul 2: Servicii sanitaro-bacteriologi-
ce

85100000-0 1 lot Nr.21 din 20.01.2022

Centrul Sănătate Pub-
lică Raional Cahul

96881,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  03    din__   20.01.2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Institutie Publica/ acordarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [In-
dicați]

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 Reagenti si consumabile de laborator  pentru anul 2022

Anunțul de participare

Nr.   21048411 

ocds-b3wdp1-MD-1639061990132

Link-ul:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048411/

Data publicării: 10.12.2021

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:  da

De la operatori economici dintr-un alt stat: da

Pe cale electronică: da

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639061990132
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  din _04.01.2022__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire GBG MLD SRL

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. Albisoara 64/2 , tel.022-54-73-76; e-mail -office 
@gbg.md ;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. şi data 

contractului

Suma, 
inclusiv

TVA

Discount

Lot.nr.1 Proteina in urina cu standard 33696500-0 set 1

Lot.nr.1 Material de control proteina in urina +glu-
coza 33696500-0 set 2

LOT nr.3  Reagenți  monoclonali Anti-A 33696500-0 flacon 30

LOT nr.3  Reagenți  monoclonali Anti-B 33696500-0 flacon 30

LOT nr.3  Reagenți  monoclonali Anti-AB 33696500-0 flacon 2

LOT nr.3  Reagenți  monoclonali Anti-D super 33696500-0 flacon 35

LOT nr.3  Reagenți  monoclonali Anti-Kell 33696500-0 flacon 4

LOT nr.4 Diluent 33696500-0 canistră 20

LOT . nr.4    Solutie Lizer - 33696500-0 flacon 20

LOT . nr.4    Soluție de spălare- 33696500-0 canistra 8

LOT . nr.4    Soluție hipoclorid 0,5%- 33696500-0 flacon 2

LOT . nr.4    Material de control hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele- 33696500-0 set 4

LOT . nr.4    Hirtie  termicăbucata a cite  20metri 33696500-0 bucată 250

Lot .nr.5 Diluent CELL-DYN - 33696500-0 canistra 16

Lot .nr.5 Lyse – 33696500-0 flacon 4

Lot .nr.5 Cleaner – 33696500-0 flacon 10

Lot .nr.5 Soluție hipoclorid 0,5% , 33696500-0 flacon 1

Lot .nr.5 Material de control hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele 33696500-0 set 4

Lot .nr.6 Diluent 33696500-0 canistră 14

Lot .nr.6 Cymet 33696500-0 flacon 14

Lot .nr.6 Detectoterge 33696500-0 flacon 28

Lot .nr.6 Soluție hipoclorid 0,5% 33696500-0 flacon 1

Lot .nr.6 Material de control hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele 33696500-0 set 4

Lot. Nr.11 Tromboplastin 33696500-0 set 10
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Lot. Nr.11 Determinarea timpului de tromboplasina 
partial activat 33696500-0 set 5

Lot. Nr.11 Determinarea timpului de trombina 33696500-0 set 5

Lot. Nr.11 Determinarea fibrinogenului dupa Clauss 
cu  calibrator 33696500-0 set 20

Lot. Nr.11 Control plasma cu nivel normal 33696500-0 flacon 6

Lot. Nr.11 Control plasma cu nivel scazut 33696500-0 flacon 6

Lot. Nr.11 Control plasma cu nivel crescut 33696500-0 flacon 2

Lot. Nr.16 Azopiram 33696500-0 set 30

Lot. Nr.19 Containere pentru colectarea maselor 
fecale 33696500-0 bucata 1000

Lot. Nr.21 Cuve pentru investigatii hemostagice 33696500-0 bucata 10000

Lot. Nr.25 Test-latex  determinarea celulelor lupice 33696500-0 set 1

Lot. Nr.29 Determinartea anticorpilor Anti-HDV sumar 33696500-0 set 4

Lot. Nr.30 Determinartea anticorpilor Anti-Toxocara 
carini 33696500-0 set 1

Total GBG MLD Nr. 27/22        
din 20.01.22 175797.60

Denumire ICS Diamedix Impex

IDNO 1012600019967

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. 31August 1989,108/2 ; 078883890/078882234 
www.diamedix.ro; e-maildorel.turcanu@diamedix.ro

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □    

 Proprietatea cetatenilor straini,a persoanrlor juridice fara ce-
tatanie

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. şi data con-

tractului
Suma, inclusiv

TVA

Discount

Lot.nr.2 PT 33696500-0 set 5

Lot.nr.2 Determinarea timpului de trombo-
plastină partial activat

33696500-0 set 2

Lot.nr.2 Determinarea timpului de trombină 33696500-0 set 4

Lot.nr.2 Determinarea fibrinogenului după 
Clauss cu plasma calibrator

33696500-0 set 5

Lot.nr.2 Control plasma cu nivel normal 33696500-0 flacon 1

Lot.nr.2 Control plasma cu nivel crescut 33696500-0 flacon 1

Lot.nr.2 Determinarea D-dimer 33696500-0 set 4

Lot.nr.2 Cuve pentru determinari hemosta-
gice

33696500-0 set 4

Lot.nr.2 CaCL2 33696500-0 set 2

http://www.diamedix.ro
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Lot.nr.2 Imidazol 33696500-0 set 3

Lot.nr.2 Hirtie pentru analizator 33696500-0 buc 10

Lot.nr.2 Cuve pentru reactii 33696500-0 set 6

Lot.14 Teste de masurare compatibile  cu 
analizatorul

Rapid Point 500 

33696500-0 bucata 14

Lot.14 Teste de spalare compatibile  cu 
analizatorul

Rapid Point 500

33696500-0 set 12

Lot.14 Hirtie termostabila compatibile  cu 
analizatorul

Rapid Point 500

33696500-0 bucata 12

Lot.14 Seringi heparinizate cu Litiu 
compatibile  cu analizatorul Rapid 
Point 500

33696500-0 set 5

Total ICS Diamedix Impex Nr.   28/22      din 
20.01.22 399470,16

Denumire IM Becor SRL

IDNO 1003600060828

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. Calea Orheilui 115/5 ; 22-406-282 ; becordtm@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □  Intreprindere mixta  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. şi data con-

tractului
Suma, inclusiv

TVA

Discount

Lot.nr.7 ALP IFCC 33696500-0 set 6

Lot.nr.7 ALTL 33696500-0 set 22

Lot.nr.7 AMYL 33696500-0 set 17

Lot.nr.7 ASTL 33696500-0 set 22

Lot.nr.7 CK-MB 33696500-0 set 9

Lot.nr.7 CKT 33696500-0 set 11

Lot.nr.7 GGT 33696500-0 set 11

Lot.nr.7 LDH total 33696500-0 set 16

Lot.nr.7 ALB BCG 33696500-0 set 11

Lot.nr.7 Bil-D 33696500-0 set 26

Lot.nr.7 Bil-T-DPD 33696500-0 set 35

Lot.nr.7 CA 33696500-0 set 11

Lot.nr.7 CHOL HiCo 33696500-0 set 12

Lot.nr.7 HDL-C 33696500-0 set 8
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Lot.nr.7 LDL-C 33696500-0 set 15

Lot.nr.7 CREAJ 33696500-0 set 14

Lot.nr.7 GLUC 33696500-0 set 15

Lot.nr.7 IRON 33696500-0 set 19

Lot.nr.7 MG 33696500-0 set 7

Lot.nr.7 Phos 33696500-0 set 6

Lot.nr.7 TP 33696500-0 set 12

Lot.nr.7 TRIG 33696500-0 set 15

Lot.nr.7 UA 33696500-0 set 8

Lot.nr.7 UREA 33696500-0 set 19

Lot.nr.7 ASLO 33696500-0 set 19

Lot.nr.7 CRP 33696500-0 set 33

Lot.nr.7 FR 33696500-0 set 15

Lot.nr.7 NaOH-D(soluție de spălare alcalină) 33696500-0 set 22

Lot.nr.7 SMS (soluție de spălare acidă) 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 SMS 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 9% NaCl 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Detergent I  NaOH(2x1,8l) 33696500-0 set 8

Lot.nr.7 Sample cleaner 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml 33696500-0 set 22

Lot.nr.7 ISI internal standard 33696500-0 set 6

Lot.nr.7 ISI referens electrolit 33696500-0 set 10

Lot.nr.7 ISI diluent 33696500-0 set 7

Lot.nr.7 Lampa halogen 33696500-0 set 2

Lot.nr.7 ISE-LOW-standard cu nivel  scăzut 33696500-0 set 4

Lot.nr.7 ISE-HIGH-standard cu nivel  crescut 33696500-0 set 4

Lot.nr.7 Cfas CK-MB 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Cfas protein 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Preciset RF 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Calibrator Prealbumin 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Cfas lipids-calibrator lipidic 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 CFAS 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Clean Cell Elecsys Cobas E 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Lampa halogen cobas c 311 33696500-0 buc 2

Lot.nr.7 Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Cartridge Na 33696500-0 buc 1

Lot.nr.7 Cartridge K 33696500-0 buc 1

Lot.nr.7 Cartridge Cl 33696500-0 buc 1

Lot.nr.7 Cartridge referens 33696500-0 buc 1

Lot.nr.7 Mixed-bod resin MBH 100 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 Set de filtre si membrane pentru 
sistemul de deionizare a apei 33696500-0 set 2
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Lot.nr.7 Set de cellule de reactie 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 PCCC1 PeciCONTROLClinChem- mate-
rial de control cu nivel normal 33696500-0 set 1

Lot.nr.7 PCCC2 PeciCONTROLClinChem -mate-
rial de control cu nivel crescut 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 Anti-HBcor total 33696500-0 set 17

Lot.nr.8 Anti-HCV 33696500-0 set 17

Lot.nr.8 HBsAg 33696500-0 set 22

Lot.nr.8 Anti-HBs 33696500-0 set 4

Lot.nr.8 ProCell 33696500-0 set 12

Lot.nr.8 CleanCell 33696500-0 set 12

Lot.nr.8 Sys Wash 33696500-0 set 3

Lot.nr.8 PreciControl Anti-HBcor 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 PreciControl Anti-HCV 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 PreciControl HBsAg 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 Assay Tips 33696500-0 set 8

Lot.nr.8 Assay Cups 33696500-0 set 4

Lot.nr.8 Kit de mentenanță 6 luni 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 Kit de mentenanță 12 luni 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 Diluent universal 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 Anti-TPO 33696500-0 set 3

Lot.nr.8 FT3 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 FT4 33696500-0 set 4

Lot.nr.8 TSH 33696500-0 set 4

Lot.nr.8 IgE 33696500-0 set 3

Lot.nr.8 CS FT4 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 CS TSH 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 CS Anti-TPO 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 CS IgE 33696500-0 set 1

Lot.nr.8 PC Universal 33696500-0 set 2

Lot.nr.8 PC Anti-TPO 33696500-0 set 1

Lot.nr.12 Pask de reagent care contine:

Diluent, volum-3550 ml

Solutie de lizare volum-750 mlSolutie 
de spalare volum-1150 ml

33696500-0 set 15

Lot.nr.12 Material de control scazut,normal,inalt 33696500-0 set 4

Lot.nr.13 ALT 33696500-0 set 5

Lot.nr.13 AST 33696500-0 set 5

Lot.nr.13 BIL D 33696500-0 set 40

Lot.nr.13 BIL T 33696500-0 set 13

Lot.nr.13 GLUC 33696500-0 set 12

Lot.nr.13 UREA 33696500-0 set 10

Lot.nr.13 NaCl 9% 33696500-0 set 1

Lot.nr.13 Cleaner basisch 33696500-0 set 1
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Lot.nr.13 Cobas Integra Cleaner 33696500-0 set 12

Lot.nr.13 Mico cuvette Segment 33696500-0 set 12

Lot.nr.13 Lampa halogen 33696500-0 bucata 1

Lot.nr.13 Hirtie termica 33696500-0 bucata 10

Total Becor Nr.  30/22       din 
20.01.22 1 674 903,56

Denumire SRL Sanmedico

IDNO 1003602008154

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. A.Corobceanu, 7A ; 022-62-30-32 ; www.sanmedico.md 
; sanmedico@yandex.com, sanmedico.office@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. şi data con-

tractului
Suma, inclusiv

TVA
Discount

Lot.nr.9 Stripuri pentru determinarea a 2 
parametri in urină 33696500-0 set 4

Lot.nr.9 Stripuri pentru determinarea a 11 
parametri in urină 33696500-0 set 100

Lot.nr.9 Hirtie termică 33696500-0 bucăți 50

Lot.nr.10 D-dimeri 33696500-0 test 900

Lot.nr.10 CK-MB/CTnI/MYO 33696500-0 test 100

Lot.nr.10 Troponine I 33696500-0 test 200

Lot.nr.10 Hirtie 33696500-0 bucata 10

Lot.nr.10 Hemoglobina glicozilata 33696500-0 test 100

Lot.nr.31 Determinartea anticorpilor An-
ti-Lamblia 33696500-0 set 1

Lot.nr.32 Determinartea anticorpilor Anti-As-
caridoz 33696500-0 set 1

Total Sanmedico Nr. 31/22   din 
20.01.22 117394,92

Denumire SRL Ecochimie

IDNO 1002600052156

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

Mun.Chisinau, str. Valea Crucii 2 ap.85 ; 022 109-111/ 022-109-222;
info@ecochimie

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □    

Subcontractanți
(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite

http://www.sanmedico.md
mailto:sanmedico@yandex.com
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Nr. crt. Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. şi data con-

tractului

Suma, inclu-
siv

TVA

Discount

Lot.15 AzurEozin dupa Romanovs-
chi 33696500-0 litri 2

Lot.17 Ulei de imersie 33696500-0 flacon 8

Lot.18 Containere pentru colectar-
ea urinei 33696500-0 bucata 15000

Lot.20 Cuve cu bile pentri investi-
gatii hemostagice 33696500-0 bucata 6000

Lot.22 Eprubete de unica folosinta 33696500-0 bucata 10000

Lot.23 Eprubete cu K3EDTA volum 
1 ml 33696500-0 buc 15000

Lot.24 Eprubete cu K3EDTA volum 
2.5 ml 33696500-0 buc 500

Lot.27 Tampoane imbibate cu 
alcool 33696500-0 buc 10000

Lot.28 Vopsea dupa Gram 33696500-0 set 1

Total Ecochimie SRL Nr.32/22   din 
20.01.2022 55 733.63

Denumire FSP DAC SpectroMed SRL

IDNO 1002600042432

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str. N.Testimitanu , 37  ; 022-574900/022-574922;

www.dacspectromed.com ; office@dacspectromed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. şi data con-

tractului

Suma, in-
clusiv
TVA

Discount

Lot.nr.26 Test rapid  determinarea 
sangelui occult 33696500-0 set 2

Lot.nr.33 Antigen cardiolipinic 33696500-0 set 2

Total FSP DAC SpectroMED 
SRL

Nr. 29/22 din 
20.01.2022 691,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

http://www.dacspectromed.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte 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 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/2022 din 20.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă 

„Ginta Latină”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600160588
Adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 18
Număr de telefon/fax 022 237706
E-mail 022 237706
Adresa de internet gintalatina@gmail.com
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Victor Andone, contabil șef, 069521019

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de hidroizolare și reparație
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638553312948

Data publicării: 06.12.2022
L ink :mtender. gov.md/p lans/ocds-b3wdp1-
MD-1638553312948

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: 14
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 14
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 14



157

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 01/2022 din 12.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Profmontajcons SRL
IDNO 1019600032176
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Florilor, 28/2, of. 90, telefon: 079364466, email: 
profmontajcons@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 Lucrări de hidroizolare și repara-
ție

45200000-9 1 reparație 
convențio-

nală

01/2022 din 
19.01.2022

685 528,51 lei MD

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 achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informa-
ția cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acor-
dului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice 
printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2   din 19.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial office@dcc.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției  „Reparația capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic “Na-
talia Gheorghiu” , după inindație

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției  3 045 500
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1624968134047

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 29 iunie 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/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

01.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Mihcons Plus”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:49-21

Data:08 septembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 707 250,75

Inclusiv TVA: 3 248 700,92
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 5 luni
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezilierea  contractului  □

Temeiul juridic Art. 77, al.(1) lit.c), 86 al.(11) ale Legii 131/2015]
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Ca rezultat al relațiilor economice stabilite între ÎM ”Direcția Construcții Capitale” a Primăriei mun. Chişinău în calitate 
de  Beneficiar şi  SRL „Mihcons Plus”  în calitate de Antreprenor  în baza contractului de antrepriză  nr.49—21    din 
08.09.2021, urma să execute  lucrările  de Reparația capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu” , 
după inundate”  în sumă de 3 248 700,92 lei (numit în continuare Contract). 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luând în considerație faptul că prin Decizia ANSC Nr. 03D-677-21 din Data: 23.09.2021  s-a anulat decizia grupului de 
lucru  de reevaluare nr. 01/09 din 01.09.2021, emisă în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1624968134047 
din 16.07.2021, inclusiv actele subsecvente acestei , -

Am decis rezilierea contractului 

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților rezilierii  contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind  rezilierea  contractului.

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

SRL Mihcons-Plus ”
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 03 din 18.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”

Localitate Or. Chişinău

IDNO 1002600047080

Adresa 31 August 1989, 100 

Număr de telefon 067690618

Număr de fax 022234876

E-mail oficial oxana.teleman@mail.ru

Adresa de internet www.dcc.md

Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică   din 16/02922 din 29.11.2016

Obiectul achiziției Reconstrucția lacului de acumulare ”Valea Morilor”, tranşa 
IV-a (amenajarea Parcului Valea Morilor), inclusiv -re-
construcția scării de granit- amenajarea  Parcului “Valea 
Morilor”, estrada de vară, scena, tribuna fixă, WC public 
(poziţiile 6,7,8) ”  ,

Cod CPV 450000000-7

Valoarea estimată a achiziției 54 444090,65

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

Data publicării anunțului de participare

Data (datele) şi 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 Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/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

29.11.2016

Denumirea operatorului economic SRL ”Dacvi-Com”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 14/C :

Data: 21.12.2016

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:45 370 075,54 lei

Inclusiv TVA: 54 444090,65 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 48 luni



161

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate

Modificarea termenului de execuție  □
Temeiul juridic Decizia grupului de lucru
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 3 272 933 lei, 
din 14.02.2018,

Acord de adițional de ajustare a sumei in suma de 305 707,73 lei, 
din 03.04.2019 

Contract de antrepriză din 30.07.2018 de negociere fără publicare 
de executare a lucrărilor suplimentare la obiectiv in sumă de 1 552 
749,22 lei

Acord de majorare contract din 21.12.2016 in sumă de 2 994 677 
lei

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Costul total al contractului s-a majorat la suma de 61 017 408,73 lei. În anii 2016-2019 au fost îndeplinite şi achitate 
lucrări in sumă de   18 248 595 lei din costul total al contractului. 

Ultima finanțare la acest obiectiv, în temeiul acordului adițional la contract, a fost in anul 2019.

Din lipsa finanțării şi a declarării  situației epidemiologice din tară,  în anul  2021, lucrări la contract  nu au fost execu-
tate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pentru că în  acest an bugetar au fost incluse în Anexa nr. 25 la Decizia CMC,  privind limitele de alocații pentru progra-
mul de reparații şi investiții capitale pentru anul 2022, surse financiare intru executarea lucrărilor în continuare,  apare 
necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pînă  la 31.12.2023.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1_din 18.01.2022  a fost 
încheiat acordul adițional privind _prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.23.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Dacvi-Com” 18.01.2022
Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 30/2021-01 din «27 » января  2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

060554292
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Капитальный ремонт крыши и фасада здания 

отделения реабилитации РБ Комрат (повторно)
Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau 

parţiale şi lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției 4 275 185,19
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620989629252
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21039637/

Data publicării anunțului de participare -
Data (datele) şi 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 şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

mailto:gz_gusiiato@mail.ru
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Решение №30/2021 от 10.06.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «Hiperteh»
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/21039637/4 

Data: 22 июня 2021 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 484 719,57

Inclusiv TVA: 4 181 663,48
Termen de valabilitate 31.12.2022 г.
Termen de execuție 8 (восемь) месяцев с момента регистрации договора

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  Изменение банковских реквизитов
Temeiul juridic лит. b) п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ  «О государственных 

закупках» №131 от 03.07.2015 г.
Creşterea 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)

[Se vor indica toate modificările operate anterior şi valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu a fost
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

07 июня 2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Капитальный ремонт 
крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат (повторно), номер процедуры: ocds-b3wdp1-
MD-1620989629252. 

Договор подряда был заключен с компанией SRL «Hiperteh». В связи с началом нового бюджетного года, были 
изменены реквизиты на проведение оплаты, а именно код IBAN MD33TRPDAG319210I14501AF был изменен на 
код IBAN  MD87TRPDAG319210I14501AD.

Принято решение внести изменение в Договор подряда №21/21039637/4  от 22.06.2021  года по изменению 
реквизитов бенефициара.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с началом нового бюджетного года были изменены реквизиты на проведение оплаты.



164

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.30/2021-01 din 
26.01.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind изменении реквизитов бенефициара  на проведение оплаты 
в  Договоре подряда №21/21039637/4  от 22.06.2021   г., заключенного с  SRL «Hiperteh»  по объекту « 
Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат (повторно)», № ocds-
b3wdp1-MD-1620989629252.

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

SRL «Hiperteh» собственный №1 «27 » января 2022 г. - -
 
 
Conducătorul grupului de lucru:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com. Sudarca
Localitate com. Sudarca
IDNO 1007601005110
Adresa com. Sudarca, r-nul Donduseni
Număr de telefon +37325178238
Număr de fax
E-mail oficial suveicanadejda@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lisnic Anatolie

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in 

s.Sudarca, r-nul Donduseni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 11 398 448.82 lei (inclusiv TVA)
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605105220382
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1605105220382?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.11.2020
Data (datele) şi 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 şi/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: surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL „Foremcons” mun. Chisinau, str. Padurii,8 of.308, 0-22-

73-83-18, foremcons@mail.ru
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01

Data: 11.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 498 707.35

Inclusiv TVA: 11 398 448.82  
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Scrisoare nr. 176.1 din 27.01.2022

Legea 131 din 03.07.2015

HG 1129 din 21.11.2018
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) 12 039 219.08  lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu □

Da □

Acord-Aditional nr. 1 din 03.02.2021 cu privire la prelungirea va-
labilitatii contractului. 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Ca urmare a desfăşurării Licitaţiei Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605105220382 din 25.11.2020, a fost încheiat con-
tractul de antrepriză Nr. 01 din 11 decembrie 2020 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” pentru Constructia 
retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca, r-nul Donduseni.  

Valoarea modificărilor reprezintă suma de 640 770,26 lei, inclusiv TVA, luînd în consideratie rata inflației care pentru 
luna decembrie 2021 este de  13,94%.

Astfel valoarea totala a contractului de antrepriza în urma ajustării constituie 12 039 219,08 lei,  inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Formula de calcul a valorii ajustate a contractului se calculează pentru cazul inflaţiei (situaţia existentă), prevederi ce 
sunt reflectate şi în capitolul 4 a contractului nr. 01 din 11 decembrie 2020 cu următoarea formulă:

Va=[(V1-V2)x(Ri/12)xNλ%]+V3, unde
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Va – valoarea actualizată a contractului;

V1 – valoarea totală a contractului = 11 398 448,82 lei;

V2 – valoarea executată a contractului = 6 801 818,57  lei;

V3 – diferenţa dintre valoarea totală şi cea executată a contractului (V1-V2);

Ri – rata inflaţiei pentru anul precedent ajustării (pentru luna decembrie 2021 rata inflaţiei conform datelor BNM este 
de 13,94 %);

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului (12 luni).

Va=[(11 398 448,82- 6 801 818,57)x(13,94/12)x12%]+(11 398 448,82 – 6 801 818,57) =>

Va=640 770,26 + 4 596 630,25 = 5 237 400,51=>

Va=5 237 400,51 lei

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._01__din 11.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea prevederilor pct.4.1 al contractului nr. 01 din 11.12.2020.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL“Foremcons” 1 28.01.2022 533 975,22 640 770,26
Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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. 21046337 din _25.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul Botanica

Gimnaziul nr.31

Localitate Mun. Chişinău

IDNO Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul Botanica  
1007601010448

Gimnaziul nr.31 1021620003535

Adresa Direcția Educație Tineret şi Sport sectorul Botanica

Gimnaziul nr.31  sos.Muncesti 400

Număr de telefon 022553093

Număr de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare sub-
ordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2022-
31.12.2022 și instituțiilor de învățământ care se află la 
autonomie financiară.

Cod CPV  55500000-5 
Valoarea estimată a achiziției 28 427 741,10
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21046337

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/ 

Data publicării anunțului de participare 04.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect şi/
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]

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎMAP Bucuria EL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru  Gimnaziul nr.31 Nr:1-10

Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 842688.00

Inclusiv TVA: 842688.00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creşterea prețului în urma 
modificării (după caz)

Gimnaziul nr.31

Se micșorează suma contractului cu 13088   lei

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior şi valoarea acestora]nu.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor). 
Natura serviciilor nu s-a modificat.

 ____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Gimnaziul nr.31

Insuficiența surselor financiare pentru anul bugetar 2022.

Se micsoreaza valoarea contractului din motiv ca pentru alimentația elevilor a fost alocata suma de 829600.00 lei. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1-10 din 27.12.2021  a 
fost încheiat acordul adițional privind micşorarea contractului cu
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Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎMAP Bucuria EL

Cu Gimnaziul nr.31

1-10-1    
25.01.2022

13088 13088

Suma contractului după modificarea constituie 829600.00     lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45231400-9 Înlocuirea pilonilor 17 buc.

Lucrări de înlocuire a 
pilonilor la LEA conform 

caietului de sarcini şi

volumelor de lucrări

5 720 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45332000-3

Proiectarea şi construcţia 
reţelelor de canalizare şi 

pluviale la baza Comrat şi 
racordarea lor la reţelele 

centrale a oraşului

520 m.p.

Lucrări de proiectare, 
construcţie şi racordare 

a reţelelor de canali-
zare şi pluviale la baza 

Comrat conform caietu-
lui de sarcini şi

volumelor de lucrări

2 300 000,00

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

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45231113-0

Înlocuirea conductelor 
exterioare a sistemului 

antiincendiar la 
reactoarele 400 kV si 

autotransformatoarele 
400 kV

asortiment

Lucrări de înlocuire a 
conductelor conform 
caietului de sarcini şi

volumelor de lucrări

2 300 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 4 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45259900-6 Reparația capitală a Stații-
lor Electrice 9 SE

Lucrări de reparație 
capitală a Stațiilor Elec-
trice conform caietului 

de sarcini şi

volumelor de lucrări

6 350 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5

Servicii de pază fizică a 
obiectivelor şi valorilor 

materiale ale ÎS Moldelec-
trica

servicii Conform caietului de 
sarcini 3 450 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 32000000-3

Echipament şi utilaj 
pentru reconstrucţia 

DPRA 400kV la SE 
Vulcăneşti 400 kV

5 conexiuni

Echipament şi utilaj în asor-
timent pentru reconstrucţia 
DPRA 400kV la SE Vulcăneşti 
400 kV conform caietului de 

sarcini

10 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 7 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31682540-7

Echipament şi utilaj 
pentru reconstrucţia 

SE Ialoveni 110/35/10 
kV

1 SE

Echipament şi utilaj în asor-
timent pentru reconstrucţia 

SE Ialoveni 110/35/10 kV 
conform caietului de sarcini

4 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md


185

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 108 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 8 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31170000-8 Transformatoare de cu-
rent 330kV 6 buc. Conform caietului de 

sarcini 1 560 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 9 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31172000-2 Transformatoare de ten-
siune 9 buc. Conform caietului de 

sarcini 3 100 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 10 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31221000-1 Panou de servicii proprii 2 buc.

Panou de servicii 
proprii (proiectare, 
fabricare, montare, 

ajustare) la SE Floreşti 
şi SE Ungheni conform 

caietului de sarcini

1 100 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 32522000-8

Materiale pentru 
reparaţia capitală a 

utilajelor

 electrotehnice 10-
400 kV

asortiment

Materiale pentru reparaţia 
capitală a utilajelor electro-
tehnice 10-400 kV (aparate 
de comutaţie: întreruptoare 

şi separatoare; aparate de 
măsură: TA şi TV, de forţă: 

trafo şi altele) la Stațiile Elec-
trice conform caietului de 

sarcini

1 500 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 12 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31217000-0 Descărcătoare în 
asortiment asortiment

Descărcătoare în asorti-
ment conform caietului de 

sarcini
852 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 13 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34100000-8 Autocamion de tip 
VAN 5 buc.

Autocamion de tip VAN 
(4х4)  6+1 locuri, masa to-
tală 3,5t conform caietului 

de sarcini

3 750 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 14 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 34110000-1 Automobil de teren 2 buc.
Automobil de teren 4x4 

(PICK UP 5 locuri) conform 
caietului de sarcini

2 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 15 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 09000000-3 Produse petroliere asortiment
Produse petroliere în asor-
timent (benzină, motorină, 

gaz)
8 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 16 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34300000-0 Piese de schimb pen-
tru autotransport asortiment

Piese de schimb în asorti-
ment pentru autotransport 

conform caietului de sar-
cini

880 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 17 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 18130000-9 Echipament special 
de lucru asortiment

Echipament special de lu-
cru (îmbrăcăminte şi încăl-
ţăminte) conform caietului 

de sarcini

845 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie restrânsă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 18 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44212221-4 Piloni asortiment Piloni în asortiment con-
form caietului de sarcini 3 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 19 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45223100-7
Construcții metalice 
pentru Serviciul Linii 

Electrice
asortiment

Construcții metalice în 
asortiment conform caietu-

lui de sarcini 
1 950 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 20 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31680000-6
Materiale in asorti-

ment conform nece-
sităților PRA

asortiment

Materiale în asortiment (re-
lee, întreruptoare automate, 
rezistoare ş.a.) conform caie-

tului de sarcini 

986 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 21 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44167100-9 Racorduri 11 buc. Racorduri conform caietu-
lui de sarcini 860 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 22 din 04 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total şi 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor şi serviciilor poştale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi 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)

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31682540-7

Piese de schimb în 
asortiment pentru 

campania de reparații 
a Staţiilor Electrice

asortiment

Piese de schimb în asorti-
ment pentru campania de 

reparații a Staţiilor Electrice 
conform caietului de sar-

cini

2 800 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul I

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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În atenţia operatorilor economici!

 

La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_104 privind achiziţionarea CABLURI ŞI CONDUCTOARE DE MEDIE ŞI JOA-
SĂ TENSIUNE, Cod CPV: 31320000-5, conform necesitatilor autorității contractante ÎCS «Premier Energy Distribution» SA, sunt 
operate urmatoarele modificari:

 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor pe : 07.02.2022

SE ÎNLOCUIEȘTE CU:

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor pe : 14.02.2022

Conducătorul grupului de lucru:  Director Direcția Resurse DOROȘ DIANA__________ L.Ș.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 10 din 03.02.2022

privind achiziționarea RFQ_116 Achizitionarea Echipamentului LAN WAN  prin procedura de achiziție deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail şi 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 şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- 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

Unitatea de 
măsură Cantita-tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință/
sistemul de gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fieca-

re lot în parte)

Lot 1 32522000-8
Cisco Catalyst 9400 
Series 4 slot chassis 

sau echivalentul 
buc 1 https://premierenergy-md.app.

jaggaer.com 1.050.000,00

Lot 2 32522000-8
Catalyst 1000 48port 

GE, 4x1G SFP sau 
echivalentul

buc 19 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 285.000,00

Lot 3 32522000-8
Cisco ISR 4321 Bundle 

w/UC & SEC License 
sau echivalentul

buc 11 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 386.430,00

Lot 4 32522000-8

Cisco Survivable Re-
mote Site Telephony- 
E-Delivery-Top Level 

sau echivalentul

buc 1 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 22.500,00

Lot 5 32522000-8
Cisco ISR 4321 Bundle 

w/UC & SEC License 
sau echivalentul

buc 2 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 70.300,00

Lot 6 32522000-8
Cisco ISR 4321 Bundle 

w/UC & SEC License 
sau echivalentul

buc 2 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 70.270,00

Lot 7 32522000-8

Cisco Unified Border 
Element (CUBE) - E-de-

livery - top level sau 
echivalentul

buc 1 https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com 22.500,00

Valoarea estimativă totală 1.907.000,00

 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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 şi 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 aplică.                                                                                                            

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

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

Nr. 
d/o

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 şi al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
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]  15.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea şi 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) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

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: 04.02.2022.

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 participa-
re

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 şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate şi Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 12 din 04.02.2022

privind achiziționarea RFQ_119 CONSTRUCTII METALICE

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail şi 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 şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- 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 soli-
citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată. Standar-
de de referință/ sistemul 
de gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1 34947100-8, 
44212300-2

541012 ELECTROD LEGARE 
LA PAMANT un. 12.000 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 1.167.000

Lotul 2 34947100-8, 
44212300-2

773865 SUPORT P/U PANOU 
DE EVIDENTA 3F (PILON 

SV105)
un. 1 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 6.000

Lotul 3 34947100-8, 
44212300-2

773916 CONSTRUC. 
METALICA PILON 1,2UB-110-

7 (2)
un. 1 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 7.000

Lotul 4 34947100-8, 
44212300-2

800232 CONSTRUCTIE 
METALICA X-89 un. 1.000 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 380.000

Lotul 5 34947100-8, 
44212300-2

800280 

CONSTRUCTIE METALICA 
PENTRU PILON UB-110-7 (07)

un. 2 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 12.000

Lotul 6 34947100-8, 
44212300-2

800282 CONSTRUCTIE MET-
AL. A PB35-2.1FARA COND. 

GARDA (circuit dublu)
un. 15 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 90.000

Lotul 7 34947100-8, 
44212300-2

800281  

CONSTRUCTIE METAL.A 
PB35-2 CU COND. GARDA

un. 4 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 24.000

Valoarea estimativă totală 1.686.000
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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 şi 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 şi 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 şi al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu 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 şi 
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]  14.03.2022 

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: 90 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 şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea şi 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) şi 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 
anunț: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.02.2022 

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 şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate şi Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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