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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 24.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
IDNO 1005600030818
Adresa mun. Chișinău , MD-2051, str. Murelor 3 .
Numărul de telefon/fax 022 74 23 11, 022 74 25 00
Adresa de e-mail a autorității contractante crdv@ansa.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.crdv.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dumitrașcu Aliona , 022 74-23-11

crdv@rambler.ru 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică 

institutie republicana de profil veterinar specializata 
pentru bolile infectioase deosebit de periculoase ale 
animalelor. 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V

Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

24
93

12
50

-6 1.LOT de medii  
pentru determi-

narea Listeria mo-
nocytogenes.

480 900,00

1.1

24
93

12
50

-6

Mediu semi FRAZER 
pentru selecția pri-
mară cu suplimente 
de la același produ-
cător : supliment 
selectiv pentru 
mediul Frazer

51 kg

Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 
5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 
5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, 
fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g 

Borcan de max 500g  

Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium 
citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 
mg. Cutii a câte 10 flacoane.

 NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu 
cantitatea mediului de bază solicitată 

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

244800

mailto:crdv@rambler.ru
https://achizitii.md/ro/
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1.2

24
93

12
50

-6

Mediu FRAZER pen-
tru selecția secun-

dară  cu suplimente 
de la același produ-

cător : supliment 
selectiv pentru 
mediul Frazer

4 kg

Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 
5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 
5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat 
disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 
1,0 g

Borcan de max 500g 
Supliment selectiv pentru mediul Frazer 
Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acrifla-
vine 12,5mg 
NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

12000

1.3

24
93

12
50

-6

Agar Oxford de 
bază (Oxford agar) 
cu supliment de la 
același producător: 
supliment selectiv 
pentru Listeria cu 
formula de oxford

   10 kg

Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 
g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g.  Borcan de 
max 500g

Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: 
Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 
2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. 

NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza solicitata.

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

60000

1.4

24
93

12
50

-6

Agar ALOA mediu 
de bază  cu supli-
ment de la același 
producător: supli-

ment selectiv de OCL 
(ISO) + supliment 

diferențial de OCLA 
(ISO)

12 kg

Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, 
digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 
10,0g, piruvat de sodiu  2,0g, glucoză 2,0g, magnesium 
glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, 
clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic 
dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 
0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g

Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, 
polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 
mg. Cutii a cite 10 flacoane

Supliment diferential de OCLA (ISO): 

L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 
flacoane

NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza solicitata

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

156000

1.5

24
93

12
50

-6

Sheep blood agar 
(Agar cu sânge de 
oaie) 3 kg

Compozitia: peptonă de carne 15,0g, digerat hepatic 2,5 g, 
extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 5,0g, agar 9-18 g.

Borcan de  max   500g

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C
4500

1.6

24
93

12
50

-6 Tryptone soya yeast 
extract agar (TS-

YEA)
2 kg

Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest 
de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g,  
dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g.

Borcan de max 500g

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C 3600
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2

24
93

12
50

-6
Lotul 2 medii  pen-
tru determinarea 

Salmonella. Se 
va achizitiona tot 

împreună de la 
același producător

305900

2.1

24
93

12
50

-6 Apă peptonată 22 kg

Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, 
clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat 
(Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen 
fosfat(KH2PO4) 1,5g 
 Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

19800

2.2

24
93

12
50

-6

Mediu Muller-Kau-
fmann tetrationat 
cu novobiocin  cu 
suplimente de la 
acelasi produca-

tor  
10 kg

Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic 
de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium 
carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate 
(Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 
9,6mg.
Supliment 1 – solutie de novobiocina
Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane.
NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza solicitata.
Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C
Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

56000

2.3

24
93

12
50

-6

Mediul Rappa-
port-Vasiliadis cu 
soia 

4 kg

Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 
7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu 
hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g,  magnesiu hlorid hexahidrat 
(MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g 
 Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

5200

2.4

24
93

12
50

-6

Bismut sulfit agar 
 

 0,5 kg

Compozitia: pepton 5g, , extract beef 5,0g,  glucoză 5g, 
fosfat bisodic 4g, sulfat feros 0,3g, indicator sulfit de bismut 
8g, verde de brilliant 0,016g, agar-agar 12-18g. 
Borcan de  max   500g
Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

1000

2.5

24
93

12
50

-6 Mediu cu xiloza, 
lizin decarboxiloza 
( XLD agar) 

21 kg

Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 
3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, 
sodiu  tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de 
fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Borcan de max 
500g.
Conditii de pastrare a   mediului de baza deshidratat 15-30 °C

33600

2.6

24
93

12
50

-6

Agar hromogenic 
pentru identificare 
a speciilor de Sal-
monella cu supli-
ment de la acelasi 
producator 

11 kg Compozitia:   inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 
15g. Borcan de max 500g
Supliment:
Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg
NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza solicitata.
Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C
Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

   121000

2.7

24
93

12
50

-6

Agar trizaharat   3 kg

Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, 
pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucro-
ză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 
0,3g, rosu de fenol  0,024g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g

6000
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2.8

24
93

12
50

-6

Urea agar 3 kg

Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 
5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 
0,012g, agar 9-18g. Borcan de max 500g,

 împreună cu supliment

Supliment: 

Urea solution – 40%

NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu 
cantitatea mediului baza solicitata.

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C

Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C

51000

2.9

24
93

12
50

-6

Mediu pentru iden-
tificarea salmonelei 
L-Lisine decarbox-
ylation 

3 kg Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de 
drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur  0,015g

Borcan de max 500g

Conditii de pastrare a  mediului de baza deshidratat 15-30 °C
12300

TOTA LOTURI  786800

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

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

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret.

Corespunderea totala a specificatiilor tehnice  cu cerin-
tele descrise in caietul de sarcini. 

Livrarea bunurilor conform termenilor indicati in anexe-
le din documentatia standard cit si a caietului de sarcini 
.

Completarea deplina a documentelor si formularelor 
solicitate la deschidearea ofertelor .

Alte informații:

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

03.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Nu sunt 
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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 05 din 04.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești

IDNO 1003606150040

Adresa Or.Telenești,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 și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și 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) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală 
de achiziție sau că achiziția implică 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 

poziției Canti-tatea U/M
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 

de referință
(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei

Valoarea estimată

Lot 1. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor 43608.00

1.1 33100000-
1

Dezinfectarea 
și curățarea 
suprafețelor 
(Didecildime-
tilammoniu/
dodecil diamin 
clorid )

(ambalaj ≤ 5 
litri)

60000

Litri 
soluție 
gata de 

lucru

bactericidă: S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiții 
de curațenia, levuricid EN 13624 C.albicans condiții 
de curațenia.                                                      bactericid: 
S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli și levuricid: 
C.albicans condiții de murdarii. 
fungicida: C.albicans, A bra-
siliensis condiții de murdarii.                                                                                                                                        
 Micobactericidă: M.terrae, M.avium condiții de 
murdarii.
Certificări:
- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                
- înregistrarea produsului biocid, de către autori-
tatea națională competentă în domeniu, până la 
deschiderea ofertelor.                           
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - 
copie sau original - în limbă de circulație internațio-
nală și traducerea în limba română, confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.
- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de 
stat la livrare - copie sau original confirmată prin 
semnătura și ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă  Didecildimetilammoniu/dodecil 
diamin clorid (se admit substanțe adăugătoare); sa 



10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

Lot 2. Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg ) 650.00

2.1 33100000-
1

Sterilizarea și 
dezinfectarea 
dispozitivelor 
medicale

(ambalaj ≤1 
kg )

200
Litri solu-

ție gata de 
lucru

***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare/dezinfec-
tare de grad înalt)
virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, 
Murine Norovirus, BVDV, Vacciniavirus condiții 
de curațenia și murdarii
bactericidă.: S.aureus, P.aeruginosa, E. hirae, 
Enterococcus faecium condiții de  curațenia și 
murdarie; bactericid și levuricid: S.aureus, P.aeru-
ginosa, E. hirae condiții de curațenia și murdarie.
tuberculocidă: M.terrae, mycobactericid: M.
terrae, M avium condiții de  curațenia și murda-
rie
fungicida: C. albicans, A. brasiliensis condiții de 
curațenia, C. albicans, A. niger condiții de curațe-
nia și murdarie.
Certificări:
- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                
- înregistrarea produsului în Registrul de stat a 
dispozitivelor medicale a Agenției Medicamen-
tului și Dispozitivelor Medicale, până la deschi-
derea ofertelor.
- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.
- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:- substanțe  active  perborat/
percarbonat de sodiu (acid peracetic) și tetraa-
cetiletilen diamină produs solid;  cu inhibitori de 
coroziune;
- ambalaj ≤ 1 kg inclusiv
- valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore);
- termen total de valabilitate produs nu mai 
puțin de 2 ani
Expoziția: ≤ 30 min*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila 
și semnătura Participantului. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.

nu contina aldehide si fenoli;
- produs concentrat lichid/solid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs nu mai 
puțin de 2 ani.
Expoziția: ≤ 30 min 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat.
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Lot.3 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (Expoziția: 
≤ 30 min) 2500.00

3.1 33100000-
1

Dezinfecţia 
suprafețelor 
cu semnificație 
epidemio-
logică cît și 
alte tipuri de 
suprafețe (Ex-
poziția: ≤ 30 
min)

20000
Litri solu-

ție gata de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:

virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, 
Murine Norovirus condiții de murdarii,BVDV

bactericidă: S.aureus, P.aerugino-
sa, E hirae condiții de curațenia,                                                                                                                                      
levuricid C.albicans condiții de curațenia.                                                                                                                                       
                             bactericid: S.aureus, E.hirae, P.ae-
ruginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de 
murdarii. 

fungicida: C.albicans, A bra-
siliensis condiții de murdarii.                                                                                                                                        
      Tuberculocid: 
M.terrae condiții de curațenia și murdarii.                                                                                                                                        
          Sporicid:  B.cereus, C.difficile condiții de 
curațenia 

Certificări:

- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                

- înregistrarea produsului biodistructiv, de către 
autoritatea națională competentă în domeniu, 
până la deschiderea ofertelor. 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.

Cerinţe tehnice:

- substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; 

- produs concentrat lichid/solid (comprimate/
tablete/pastile);

- termen total de valabilitate produs nu mai 
puțin de 2 ani

“(Expoziția: ≤ 30 min)”

*Catalogul producătorului/prospecte/documen-
te tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie 
– confirmată prin ștampila și semnătura Parti-
cipantului. * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat.
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Lot 4. Dezinfecţia deșeurilor medicale 5550.00

4.1 33100000-
1

Dezinfecţia 
deșeurilor 
medicale

300 Kg

Acțiunea dezinfectantului:

virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, 
Murine Norovirus 

bactericidă : S.aureus, P.aerugino-
sa, E hirae condiții de curațenia,                                                                                                        
levuricid: C.albicans condiții de curațenia.                                                                                                                                       
                   bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeru-
ginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de 
murdarii. 

fungicida:  C.albicans, A bra-
siliensis condiții de murdarii.                                                                                                                         
virucidă: Poliovirus type 1, Adenovi-
rus typ 5, Murine Norovirus condiții de 
murdariibactericidă: S.aureus, P.aeru-
ginosa, E hirae condiții de curațenia,                                                                                                                                       
                                        levuricid: C.albicans, 
A. brasiliensis condiții de curațenia.                                                                                                                                  
bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli 
și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. 

fungicida: C.albicans, A. bra-
siliensis condiții de murdarii.                                                                                                                  
Micobactericidă: M.terrae, 
M.avium condiții de murdarii.                                                                                                                            
Tuberculocid: M.terrae  condiții de murdarie

Certificări: confirmarea precum la livrare terme-
nul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 
de 80% din termenul total de valabilitate a aces-
tuia;                 înregistrarea produsului biodistruc-
tiv, de către autoritatea națională competentă în 
domeniu, până la deschiderea ofertelor. 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.

Cerinţe tehnice: substanța activă clor activ,pro-
dus concentrat pulbere; pentru toate formele de 
deșeuri medicale;

Expoziția: ≤ 120 min Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila 
și semnătura Participantului. * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.
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Lot 5. Peroxid de hidrogen 6%

(ambalaj 5 l)
10100.00

5.1 33100000-
1

Peroxid de hidrogen 
6%

(ambalaj 5 l)
450 L

Certificări:

- certificat de la producător care să confirme 
destinația medicală a produsului - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului

- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                

- certificat de înregistrare, eliberat de o autorita-
te națională competentă în domeniu;  

- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.

Cerinţe tehnice:                                                                                                                                         
                                                                                                                               
virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, 
Murine Norovirus 

bactericidă: S.aureus, P.aerugino-
sa, E hirae condiții de curațenia,                                                                                                                   
levuricid: C.albicans condiții de curațenia.                                                                                                                                       
              bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, 
E.coli și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. 

fungicida: C.albicans, A bra-
siliensis condiții de murdarii.                                                                                                            
Mycobactericid: M.terrae, M. avium condiții de 
curațenia și murdari.

- ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, 
sigilat de la producător

- substanța activă peroxid de hidrogen 6 %

- produs gata pentru ultilizare

- utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelu-
crare;

- termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 
an

*Catalogul producătorului/prospecte/documen-
te tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie 
– confirmată prin ștampila și semnătura Parti-
cipantului. * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 
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Lot 6. Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) şi chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) a mâinilor

(ambalaj ≤ 1 litru)
15000.00

6.1 33100000-
1

Dezinfecţia igienică 
(expoziția ≤ 30 sec.) şi 
chirurgicală (expoziția 
≤ 180 sec.) a mâinilor

(ambalaj ≤ 1 litru)

130 L

Acțiunea dezinfectantului: 

virucidă:Adenovirus tip 5, MNV, Poliovirus tip 1, 
Vaccinia virus

bactericidă: S.aureus, E. hi-
rae, E.coli, P.aeruginosa, E.coli K12                                                                                                             
Micobactericida: M.avium, M. terrae.                                                                                                                                          
                      Luvuricidă: Candida albicans

fungicidă

Certificări:

- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                

- - certificatul de înregistrare de stat a produsului 
biocid eliberat de autoritatea națională compe-
tentă în domeniu  (copie semnată și ștampilată 
de către articipant) 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot.

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.

Cerinţe tehnice:dotat cu dozator,pe baza etanol 
sau propanol (se admit substanțe adăugătoare)

- produs lichid;

- produs gata pentru ultilizare

- nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține 
agent de umectare: uscarea pielii.

- termen total de valabili-
tate nu mai puțin de 2 ani                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                      

Expoziția:

Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.)

Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) 

*Catalogul producătorului/prospecte/documen-
te tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie 
– confirmată prin ștampila și semnătura Parti-
cipantului. * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 
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Lot 7. Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool

(ambalaj ≤ 1 litru)
5600.00

7.1 33100000-
1

Dezinfecţia chirurgicală 
(expoziția ≤ 180 sec.) 
a mâinilor, pe baza de 
alcool

(ambalaj ≤ 1 litru)

50 L

Acțiunea dezinfectantului:                                                                                                                                
                                                     virucidă 
(EN 14476 :Poliovirus type 1, Adeno-
virus type 5, Murine Norovirus, Vacci-
niavirus(MVA)) condiții de curațenia.                                                                                                                                       
                                                      
bactericidă  EN 13727: S.aureus, P. aeru-
ginosa, E. coli, K12, S.aureus MRSA. EN 
1500 E. coli, K12 , EN 13624 C.albicans,                                                                                                                                      
                                            micobactericid EN 14348 
M.terrae, M.avium 

Certificări:

- confirmarea precum la livrare termenul de vala-
bilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 
termenul total de valabilitate a acestuia;                

- - certificatul de înregistrare de stat a produsului 
biodistructiv eliberat de autoritatea națională 
competentă în domeniu  (copie semnată și 
ștampilată de către articipant) 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chi-
mic - copie sau original - în limbă de circulație 
internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

- confirmarea prezentării certificatului de calitate 
pentru fiecare lot la livrare.

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba 
engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba 
de stat la livrare - copie sau original confirmată 
prin semnătura și ștampila participantului.

Cerinţe tehnice:

- dotat cu dozator

- pe baza de alcool (se admit substanțe adăugă-
toare)

- produs lichid;

- produs gata pentru ultilizare

- nu provoacă alergii, iritații a pielii;

- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 
ani

Expoziția:

Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 180 sec.) 

*Catalogul producătorului/prospecte/documen-
te tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie 
– confirmată prin ștampila și semnătura Parti-
cipantului. * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat..
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Lot 8.Dezinfectarea și curățirea albiturilor 2500.00

8.1 33100000-
1

Dezinfectarea și 
curățirea albiturilor 20

40
0

L

***Litri soluție de lucru***  
Acțiunea dezinfectantului: 
virucidă 
bactericidă 
tuberculocidă mycobacterium terrae 
fungicidă  
Certificări: 
- confirmarea precum la livrare termenul 
de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 
de 80% din termenul total de valabilitate a 
acestuia;                 
- certificatul de înregistrare de stat a produ-
sului biodistructiv eliberat de autoritatea 
națională competentă în domeniu.;   
- Fisa tehnica de securitate a produsului 
chimic - copie sau original - în limbă de cir-
culație internațională și traducerea în limba 
română, confirmată prin aplicarea semnă-
turii și ștampilei Participantului. 
- confirmarea prezentării certificatului de 
calitate pentru fiecare lot. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, 
în limba engleză sau rusă inclusiv și tradu-
cerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura și ștam-
pila participantului. 
Cerinţe tehnice: 
- substanță activă - diclorizocianurat de 
sodiu;  
- produs concentrat solid 

-- produs concentrat solid (comprimate/
tablete/pastile) 
- termen total de valabilitate produs nu mai 
puțin de 2 ani 

Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE): 
≤ 30 min

 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificații-
lor tehnice pentru produsul oferit pe suport 
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila 
și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.
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Lot 9.Dezinfectarea și veselei de bucătărie 5000.00

9.1 33100000-
1

Dezinfectarea și veselei 
de bucătărie 40

00
0

L

***Litri soluție de lucru*** 

Acțiunea dezinfectantului:

virucidă, 

bactericida, 

fungicida.

Certificări obligatorii:

-Confirmare precum la livrare termenul de 
valabilitate a produsului va fi nu mai mic 
de 80% din termenul total de valabilitate a 
acestuia                
-Instrucțiunea de utilizare a produsului, în 
una din limbile de circulație internațională 
inclusiv și traducerea în limba de stat la li-
vrare - copie sau original avizat cu  ștampila 
umedă a participantului.

-Aviz sanitar emis de Agentia Nationala 
pentru Sanatate Publica (ANSP)  
3.Cerinţe tehnice:

-Substanta activa: N-alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride;  N-alkyl dimethyl eth-
ylbenzyl ammonium cholride; Surfactanti 
tensioactivi anionici; Surfactanti tensioac-
tivi neionici; Alcool etoxilat. 
- Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 
- Termen total de valabilitate nu mai puțin 
de 2 ani 
Expoziția (minut) ≤ 30 min.

VALOAREA ESTIMATIVA A LOTURILOR 90508.00

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 □
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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

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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. 2 din__03.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți (Direcția Gos-
podărie Comunală) 

IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663 (DEC); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dec.

primaria.balti@mail.ru  
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți 

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 45233142-6

”Reparația capitală a 
accesului între cartiere 
din str.Decebal (sec-
torul caselor de locuit 
nr.101 pînă la casele de 
locuit 121, inclusiv cele 
cu fracție) din mun.
Bălți”, conform necesi-
tăților DGC a Primăriei 
mun.Bălți

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate

6 803 583,33

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA pe lista în-
treagă și îndeplinirea tuturor criterii-
lor de selecție și a cerințelor din caie-
tul de sarcini

Alte informații:

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

februarie-martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din__03.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți (Direcția Gos-
podărie Comunală) 

IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663 (DEC); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dec.

primaria.balti@mail.ru  
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți 

 
 
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 45233142-6

”Reparația capitală a 
trotuarului pietonal 
din str.Iu.Gagarin mun.
Bălți”, conform necesi-
tăților DGC a Primăriei 
mun.Bălți

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu can-
titățile de lucrări, a 

caietului de sarcini și 
schițelor anexate

8 029 666,67

 
 
 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA pe lista în-
treagă și îndeplinirea tuturor criterii-
lor de selecție și a cerințelor din caie-
tul de sarcini

 
 
Alte informații:

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

februarie-martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __4__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independen-

ţei, 1

Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)

Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.achizi-
tii@gmail.com 

Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623

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

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-
vitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), 
DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (beneficiar/autoritate 
contractantă) – în baza Acordului de asociere

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 39000000-2

Materiale și obiecte de 
uz gospodăresc, con-

form necesităților DÎTS a 
Primăriei mun.Bălți

(Lista detaliată a loturi-
lor se va specifica la eta-
pa publicării procedurii)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

1 058 377,00

 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
Alte informații:

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

aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __5__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 30000000-9

Achiziționarea tehnicii 
de calcul, de multiplica-
re și echipamentului de 

birotică, 

conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun. 

Bălți 

(Lista detaliată a loturi-
lor se va specifica la eta-
pa publicării procedurii)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

736 083,33 

 
 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
Alte informații:

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

mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __6__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți

IDNO 1015601000259

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independen-
ţei, 1

Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)

Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.achizi-
tii@gmail.com 

Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.(0231)54622/54623

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-
vitatii-de-participare 

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), 
DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (beneficiar/autoritate 
contractantă) – în baza Acordului de asociere

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 15000000-8

Produse alimentare pentru 
instituțiile de educație tim-
purie (IET) pe perioada se-

mestrului II a.2022, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(Franzelă, ulei de floarea soare-
lui, făină de grîu, lapte, brînză, 
chefir, unt, smîntînă, cașcaval, 
carne de la piept de curcan, 

pulpă de vită, carne congelată 
de la piept de găini broiler, 
pulpă de pui broiler, file de 

merluciu, crupe, mazăre, paste 
fănoase, zahăr tos, pastă de 

tomate, suc, măgiun, drojdie, 
sare, ceai, cacao, foi de dafin, 
vanilie, fructe uscate, stafide 

etc.)

pe loturi

Descrierea detaliată a 
bunurilor se va indica 

la etapa publicării pro-
cedurii

8 333 333,33 

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
 
Alte informații:

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

mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __7__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
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 03200000-3

Legume, fructe, ouă de 
pasăre pentru institu-
țiile de educație tim-

purie (IET) pe perioada 
trimestrului II al a. 

2022, conform necesi-
tăților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(cartofi, varză albă, 
morcov, ceapă, sfeclă roșie, 
bostan, ouă, mere, banane, 

lămîie etc.)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

416 666,66

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
Alte informații:

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

februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __8__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
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 03200000-3

Legume, fructe, ouă de 
pasăre pentru institu-
țiile de educație tim-

purie (IET) pe perioada 
trimestrului III al a. 

2022, conform necesi-
tăților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(cartofi, varză albă, 
morcov, ceapă, sfeclă roșie, 

ardei, ouă, mere etc.)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

416 666,66

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
 
Alte informații:

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

mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __9__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
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 03200000-3

Legume, fructe, ouă de 
pasăre pentru institu-
țiile de educație tim-

purie (IET) pe perioada 
trimestrului IV al a. 

2022, conform necesi-
tăților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(cartofi, varză albă, cono-
pidă, morcov, ceapă, sfeclă 

roșie, bostan, ouă, mere, 
banane, lămîie etc.)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

464 795,83

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare


34

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

 
Alte informații:

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

august

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __10__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți

IDNO 1015601000259

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independen-
ţei, 1

Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 (SAP)

Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.achizi-
tii@gmail.com 

Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.
(0231)54622/54623

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

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-
vitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), 
DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (beneficiar/autoritate 
contractantă) – în baza Acordului de asociere

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 15000000-8

Produse alimentare pentru 
instituțiile de educație tim-
purie (IET) pe perioada se-

mestrului I a.2023, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(Franzelă, ulei de floarea soare-
lui, făină de grîu, lapte, brînză, 
chefir, unt, smîntînă, cașcaval, 
carne de la piept de curcan, 

pulpă de vită, carne congelată 
de la piept de găini broiler, 
pulpă de pui broiler, file de 

merluciu, crupe, mazăre, paste 
fănoase, zahăr tos, pastă de 

tomate, suc, măgiun, drojdie, 
sare, ceai, cacao, foi de dafin, 
vanilie, fructe uscate, stafide 

etc.)

pe loturi

Descrierea detaliată a 
bunurilor se va indica 

la etapa publicării pro-
cedurii

10 833 333,33 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tu-
turor criteriilor de selecție și calificare

 
Alte informații:

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

octombrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __11__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
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 55524000-9

Servicii de organizare 
a alimentației gratuite 

a elevilor din insti-
tuțiile de învățămînt 
pe perioada ianuarie 
- decembrie a.2023, 

conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.

Bălți

(Lista detaliată a loturi-
lor se va specifica la eta-
pa publicării procedurii)

1 lot
Descrierea detaliată a servici-
ilor se va indica la etapa pu-
blicării procedurii

10 860 000,00 

 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport calitate-preț pe 
lotul întreg și îndeplinirea tuturor ce-
rințelor de calificare

 
Alte informații:

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

noiembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __12__din__04.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
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 03200000-3

Legume, fructe, ouă 
de pasăre pentru in-
stituțiile de educație 

timpurie (IET) pe peri-
oada trimestrului I al a. 
2023, conform necesi-
tăților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți

(cartofi, varză albă, cono-
pidă, morcov, ceapă, sfeclă 

roșie, bostan, ouă, mere, 
banane, lămîie etc.)

pe loturi
Descrierea detaliată a bu-

nurilor se va indica la etapa 
publicării procedurii

1 250 000,00

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare


40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

Alte informații:

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

noiembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 26.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale 

IDNO 1006601000026
Adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționa-

le, 1 
Numărul de telefon/fax 022-250-650
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@midr.gov.md
Adresa de Internet ale autorității contractante www.midr.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Dolghi, 022-250-650

dorin.dolghi@ midr.gov.md
Adresa de e-mail sau de Internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

dorin.dolghi@ midr.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică centrală. Obiect principal 
de activitate conform Hotărîrii Guvernului 
nr.690/2017 cu privire la organizarea și func-
ționarea Ministerului Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

MDL

1 73000000-4
Servicii de consul-

tanță în cercetare și 
în dezvoltare

Bucata Prelucrarea datelor pentru Ane-
xele naționale la Eurocoduri

833.333,33

n
 
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 -Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. 

-Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din țară 
în care ofertantul este stabilit.

-Neîncadrarea în situațiile ce determină ex-
cluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015.

-Informații generale despre ofertant.

- Raportul financiar.

- Demonstrarea accesului la personalul ne-
cesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce urmează a fi atri-
buit (personalul de specialitate care va avea 
un rol esențial în îndeplinirea acestuia).

- Minim 3 ani de experiență specifică în livra-
rea bunurilor și/sau serviciilor similare.

- Certificat de atribuire a contului bancar.

- Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul 
de stat.

- Specificații tehnice si preț.

- Graficul îndeplinirii serviciilor.

- Garanție bancara pentru oferta.

- Garanție de bună execuție.

- Deviz de cheltuieli.

- DUAE

- Cel mai bun raport calitate-preţ;

II. Alte informații:

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

Trimestrul I al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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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 □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din 26.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale

IDNO 1006601000026
Adresa MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări 

Naționale, 1
Numărul de telefon/fax 022-250-650
Adresa de e-mail ale autorității contractante secretariat@midr.gov.md
Adresa de Internet ale autorității contractante www.midr.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Dolghi, 022-250-650

e-mail: dorin.dolghi@midr.gov.md
Adresa de e-mail sau de Internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

e-mail: dorin.dolghi@midr.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică centrală. Obiect principal 
de activitate conform Hotărîrii Guvernului 
nr.690/2017 cu privire la organizarea și func-
ționarea Ministerului Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale

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)

MDL

1

73
20

00
00

-4

Lot 01: Norme tehnice 
pentru proiectarea și 

execuția conductelor de 
transport gaze naturale

1 
bu

c.

Ac
hi

zi
țio

na
re

a 
se

rv
ic

iil
or

 d
e 

ce
rc

et
ar

e 
și

 d
ez

vo
lta

re
.

120 275,00

2
Lot 02: Mentenanța sta-
țiilor de comprimare a 

gazelor naturale 

55 626,66

3

Lot 03: Mentenanța siste-
melor de protecție ca-

todică a conductelor de 
transport gaze naturale

46 355,55

4
Lot 04: Mentenanța con-

ductelor de transport 
gaze naturale

83 333,33
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5

Lot 05: Mentenanța stați-
ilor de reglare-măsurare 
și a nodurilor tehnolo-

gice

55 627.5

6 Lot 06: Odorizarea gaze-
lor naturale

27.920,83

7

Lot 07: Diagnosticarea 
tehnică a conductelor 
subterane de oțel de 

transport gaze naturale

27.920,83

8

Lot 08: Prevenirea explo-
ziilor pentru proiectarea, 

montarea, punerea în 
funcțiune

27 920,83

9
Lot 09: Protecția împotri-
va coroziunii a construc-

țiilor din oțel

37.156,66

10
Lot 10: Protecția contra 

coroziunii a construcțiilor 
metalice îngropate

27 920,83

11
Lot 11: Proiectare statii 
alimentare automobile 

electrice

323 239,16

 
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 anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. 
-Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale 
din țară în care ofertantul este stabilit.
-Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atri-
buire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015.
-Informații generale despre ofertant.
- Raportul financiar.
- Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea cores-
punzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de 
specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia).
- Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor 
similare.
- Certificat de atribuire a contului bancar.
- Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat.
- Specificații tehnice si preț.
- Graficul îndeplinirii serviciilor.
- Garanție bancara pentru oferta.
- Garanție de bună execuție.
- Deviz de cheltuieli.
- DUAE
- Cel mai bun raport calitate-preţ;
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


47

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 07.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 
Asistență Externă (OGP AE)

IDNO 1008601000433
Adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 

57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47
Adresa de e-mail ale autorității contractante ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.ogpae.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina Postolachi
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

ogpae@ogpae.gov.md, www.ogpae.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

În vederea executării prevederilor Legii 
privind achiziţiile publice, nr. 131 din 
03.07.2015, a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 
20.01.2021, precum și în scopul implemen-
tării Componentei „Sănătate” a Proiectului 
„Răspuns de urgență la COVID-19 și suport 
pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, 
în conformitate cu Acordul-cadru de împru-
mut dintre Republica Moldova și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), sem-
nat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin 
Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului In-
stituției Publice „Oficiul de Gestionare a Pro-
gramelor de Asistență Externă”, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ogpae@ogpae.gov.md


48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Lotul

Co
d 

CP
V Denumirea bu-

nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 Lotul 1

33
60

00
00

 - 
6

Tocilizumabum 
20 mg/ml 10 ml

2500/

bucată

ATC L04AC07. Forma farmaceutică: Concen-
trat/sol.perfuz.. Mod de administrare: i/v, 

perfuzie. Unitatea de măsură: flacon.La data 
deschiderii ofertelor medicamentele să fie 

autorizate în Republica Moldova.

* Declarație din partea ofertantului prin care 
se garantează termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) care va constitui nu mai 

puţin de 60% din cel iniţial pentru medica-
mentele cu o valabilitate de 2 ani și mai mult 

și de 80% din cel iniţial pentru medicamentele 
cu o valabilitate de pînă la 2 ani.

15 000 000 Lei 
(MDL)

2 Lotul 2

33
60

00
00

 - 
6

Remdesivirum 
100 mg

10 000/

bucată

ATC J05AB16. Forma farmaceutică: Conc./sol. 
perf. sau pulb. liof./sol. perf.. Mod de adminis-

trare: i/v. Unitatea de masură: flacon. Se accep-
tă medicamente autorizate și neautorizate în 
Republica Moldova. Pentru medicamentele 

neautorizate în Republica Moldova, se va pre-
zenta suplimentar următoarele documente: 1. 
Documente prin care se confirmă autorizarea 

condiționată de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines Agen-
cy - EMA) sau de către Biroului Federației de 

control asupra calității alimentelor și medica-
mentelor (FDA USA); sau să fie autorizate con-
diționat în cel puțin o țară din Elveția, Canada, 
Japonia, Australia sau dovada autorizării con-
diționate în una din țările Spațiului Economic 
European sau dovada autorizării condiționate 

în țara de origine - confirmate prin aplica-
rea suplimentară a semnăturii electronice a 
participantului. 2. Acord privind licențierea 

producerii (RDV License Agreement) prin care 
se confirmă că: producătorul medicamentului 
original oferă consimțămîntul privind produ-
cerea medicamentului de către alți producă-
tori.- confirmat prin aplicarea sumplimentară 
a semnăturii electronice a participantului. 3. 

Certificat GMP - copie în limba de stat sau rusă 
sau engleză cu aplicarea suplimentară a sem-
năturii electronice a participantului, valabil la 

momentul deschiderii ofertei.

* Declarație din partea ofertantului prin care 
se garantează termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) care va constitui nu mai 

puţin de 60% din cel iniţial pentru medica-
mentele cu o valabilitate de 2 ani și mai mult 

și de 80% din cel iniţial pentru medicamentele 
cu o valabilitate de pînă la 2 ani.

2 000 000

Lei (MDL)

Valoarea estimativă totală: 17 000 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul 
cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea 
tuturor cerințelor.

III. Alte informații:

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

08.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Zahărului pentru anul 2022

Nr. 7 din 08.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chișinău, 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 și gratuit la documentația 
de atribuire

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și 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 
solicitată, Standarde de refe-

rință

Valoarea estimată fără TVA 
(se va indica pentru fiecare lot 

în parte)

1. 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: 453 703,70 lei

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

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

R Nu

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

R Nu

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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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, 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 califi-
care și selecție.

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerin-

ței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

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

Obligatoriu

2. Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din 
Documentația standard, Termenul de valabilitate - 
60 zile  din data limită de depunere a ofertelor 
- confirmat prin semnătură 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 comercială; Termenul de valabilitate să fie 
egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 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 
Documentația standard - confirmat prin semnă-
tură electronică;

Obligatoriu

5. Specificații de preț
Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din 
Documentația standard – confirmat prin semnă-
tură 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 1 zi, la solicitarea autori-
tăţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare și 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,  confirmată prin semnătură electronică;  

Obligatoriu

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 
certificatului – conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova - copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Obligatoriu

4. 
Certificat de atestă calitatea / 
conformitatea / inofensivitatea

eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, co-
pie, confirmată prin semnătură electronică;

Obligatoriu
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5. Autorizație sanitară-veterinară de 
funcționare al transportului auto

eliberată de organul abilitat, copie , confirmată 
prin semnătură electronică; Obligatoriu

6.

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă și/sau spălare de 
bani.

completat  în conformitate cu ordinul Ministeru-
lui Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confir-
mată cu ștampila și semnătura participantului sau 
semnat electronic;

Obligatoriu

7.
Garanția de bună execuție 5% din 
suma contractului (în cazul sem-
nării contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 13 din 
Documentația standard - în original, emisă de o 
bancă comercială; 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

09.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

R cel mai mic preț și 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. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Legumelor în asortiment pentru perioada aprilie – octombrie 2022

Nr. 6 din 08.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chișinău, 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 și gratuit la documen-
tația de atribuire

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 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 solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estima-
tă 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 capaci-
tatea 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 lungi-
me. 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 roșie de masă 46 900 kg
Roșie, de masă, proaspătă, greutatea nu 
mai mică de 0,25 kg. Produs ambalat în 
saci cu capacitatea de la 5 kg până la 40kg.

303 981,48 lei                                                                                                                                        

Total: 3 296 759,26 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 teme-
iul 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 solici-
tate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, 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 cali-
ficare și 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 Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

2. Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
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 comercială; 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 Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

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

6. DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin sem-
nătură 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 auto-
rităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare și 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,  confirmată 
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 certifica-
tului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Obligatoriu

4. 
Certificat de atestă calitatea / 
conformitatea / inofensivitatea

eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, copie, confir-
mată prin semnătură electronică; Obligatoriu

5. Autorizație sanitară-veterinară de 
funcționare 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 și experiența agentului 
economic pentru cel puțin un an de activitate – copie, 
confirmată prin semnătură electronică;

Obligatoriu

8.

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă și/sau spălare de 
bani.

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

Obligatoriu

9.

Garanția de bună execuție 5% din 
suma contractului 

(în cazul semnării contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr.13 din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă la data 
de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

Alte informații:

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

09.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

R cel mai mic preț și 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. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.   5    din  08.02.2022 a. 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

IDNO 1011602002399
Adresa Mun. Bălți, str. Moscovei 19
Numărul de telefon/fax +37379999242, 0-231-2-24-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante atsvbalti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Melnic S., +37379999242,  

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

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

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 09100000-0 Combustibil 110 000 L

Produse petroliere pentru a. 2022, 
conform necesităților tehnicii  ÎM 
”Amenajarea Teritoriului și Spații 
Verzi Bălți”

1 752 500,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate – preț
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Alte informații:

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

10.02.2022 a.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 09.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Gaudeamus”
IDNO 1014620001298
Adresa or. Chisinau str. Petru Zadnipru 14/4
Numărul de telefon/fax 022-33-10-69
Adresa de e-mail a autorității contractante liceulgaudeamus2019@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail TatianaBorta 068811899/tatianaborta26@

gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică de Învățămînt

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea servici-
ilor de proiectare 

sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 45200000-9

Lucrari de reparatie 
la IP Liceul Teoretic 
„Gaudeamus”, str. Pet-
ru Zadnipru 14/4, or. 
Chisinau

proiect Lucrari de reparatie la IP Liceul Teo-
retic „Gaudeamus” 3 485 391,00

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 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și corespunderea tuturor ce-
rințelor de participare

II. Alte informații:

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

Februarie 2022

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.01 din 08 februarie 2022                

1. Informații generale despre autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat 
”Moldova – Concert”

IDNO 1003600098757
Adresa Mun. Chișinău, str. Pușkin A., 21
Număr de telefon/fax + 373 (0) 22/233194
Adresa de e-mail ale autorității contractante moldovaconcert@gmail.com 
Pagina web oficială a autorității contractante  www.moldovaconcert.md       
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Irina Suhușin. Tel. 079521088. econ.is@mail.ru. 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gra-
tuit la documentația de atribuire

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

https://mtender.md/; 

www.moldovaconcert.md;

econ.is@mail.ru;

www.mtender.gov.md;

www.e-licitatie.md.
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Întreprindere de stat. Activități concertistice

Informații despre obiectul achiziției

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estima-
tă 

lei MD
Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural – 
artistice, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”. 

1.1. 92312000-1
Sonorizarea spectacole-
lor

spectacole 50 Conform caietului de 
sarcini. 2500 000,00

Valoarea estimativă totală lotul 1, fără TVA 2500 000,00

Lotul 2. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor 
culturale, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”. 

1.1. 92312000-1
Iluminarea artistică a 
spectacolelor

spectacole 50 Conform caietului de 
sarcini. 4 250 000,00

Valoarea estimativă totală lotul 2, fără TVA 4 250 000,00

Lotul 3.  Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru proiecția artistică a evenimentelor cul-
turale, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”. 

1.1 92312000-1
Proiecție artistică a spec-
tacolelor

spectacole 50 Conform caietului de 
sarcini. 2500 000,00

Valoarea estimativă totală lotul 3, fără TVA 2500 000,00

VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ, FĂRĂ TVA 9250000,00

mailto:moldovaconcert@gmail.com
http://www.moldovaconcert.md
mailto:econ.is@mail.ru
https://mtender.md/
http://www.moldovaconcert.md
mailto:econ.is@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
http://www.e-licitatie.md
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2. Condiții de participare

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

Nu

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție. Oferta se va elabora ținând cont de 
prevederile caietului de sarcini.

Pentru constatarea datelor de califi-
care în cadrul procedurii de achiziție 
publică, operatorii economici vor pre-
zenta documentele solicitate de auto-
ritate în documentația de atribuire.

Criteriile de calificare și selecție apli-
cate de autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activității pro-
fesionale;

c) capacitatea economică și financiară;

d) capacitatea tehnică și / sau profesională;

e) standarde de asigurare a calității.
 
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul la care se referă anunțul 
de intenție

21.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Acordul - cadru

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

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21048703/22 din 19.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1003602150743
Adresa Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51
Număr de telefon/fax 026284407
E-mail srsingerei@ms.md
Adresa de internet http://srsingerei.com
Persoana de contact Ludmila Donțu

Telefon:026284463
E-mail: srsingerei-jurist@mail.ru

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

Instituție publică ce prestează servicii medicale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri R  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse de panificație
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639560659522 

Data publicării: 15.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21048703/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
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 R  

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639560659522
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21048703/21  din 31.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SA “Combinatul de pîine din Bălți”

IDNO 1003602151429
Date de contact 

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

Tel: 0037378899921

E-mail: vitalii.russo@cpb.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot. 3. Pesmeți pentru pesmițeală 15811000-6 100
Nr. 21048497/22

Din 31.12.2021
1970,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:vitalii.russo@cpb.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21048024/22 din 19.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1003602150743
Adresa Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51
Număr de telefon/fax 026284407
E-mail srsingerei@ms.md
Adresa de internet http://srsingerei.com
Persoana de contact Ludmila Donțu

Telefon:026284463

E-mail: srsingerei-jurist@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică ce prestează servicii medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii R  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a gazelor naturale (anul 2022)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638525522320

Data publicării: 03.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048024/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638525522320
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21048024/21  din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL
IDNO 1005602005076
Date de contact 

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

Tel: 69617471

E-mail: moiseicolt@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitate și 
unitate de mă-

sură  

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Servicii de furnizare a gazelor natural:
09100000-0 150000 M3

Nr. 21048246 /22

Din 31.12.2021
140357,00

Servicii de furnizare a gazelor natural: presiune 
medie 147000 M3 1373115,00

Servicii de furnizare a gazelor natural: presiune 
joasă 3000 M3 33242,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R         

Da □        

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

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

mailto:moiseicolt@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21048246/22 din 19.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1003602150743
Adresa Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51
Număr de telefon/fax 026284407
E-mail srsingerei@ms.md
Adresa de internet http://srsingerei.com
Persoana de contact Ludmila Donțu

Telefon:026284463

E-mail: srsingerei-jurist@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică ce prestează servicii medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii R  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a energiei electrice (anul 2022)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638948658526 

Data publicării: 08.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048246/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638948658526
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21048246/21  din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire S.A.”Furnizarea Energiei Electrice Nord”
IDNO 1015602003305

Date de contact 

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

Tel: 062163420

E-mail: dc.sef@fee-nord.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de furnizare a energiei 
electrice 65300000-6 350000 kw

Nr. 21048246 /22

Din 31.12.2021

856800,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R         

Da □        

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

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



69

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21048466/22 din 19.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1003602150743
Adresa Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51
Număr de telefon/fax 026284407
E-mail srsingerei@ms.md
Adresa de internet http://srsingerei.com
Persoana de contact Ludmila Donțu

Telefon:026284463

E-mail: srsingerei-jurist@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică ce prestează servicii medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii R  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de spălare a lenjeriei  (anul 2022)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639137167193 

Data publicării: 10.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21048466/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

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 R  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639137167193
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21048466/21  din 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire ”DREAMGREEN” SRL
IDNO 1017600015230
Date de contact 

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

Tel: 078434343

E-mail: srldreamgreen@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de spălare a lenjeriei 98300000-6 15850 kg

Nr. 21048466 /22

Din 03.01.2022

308318,40

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 R         

Da □        

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

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

mailto:srldreamgreen@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1004600050558

Adresa str. Miorița 1

Număr de telefon 022721047; 022406935

Număr de fax 022723352

E-mail trm@trm.md, achizitii@trm.md 

Adresa de internet www.trm.md

Persoana de contact Tatiana Sorocean

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă 
produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru 
diferite categorii de public.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Ecran LED profesional (repetat)
Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1635497612388

Data publicării: 29.10.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635497612388?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3

 
 
 
 
 
 

mailto:trm@trm.md
mailto:achizitii@trm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635497612388
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 23 din 30.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertanților:

Denumire „West Buy” SRL
IDNO 1014600003094

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

Adresa poștală: 

bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap.143

MD-2075, mun. Chișinău 

Telefon: 068500748

e-mail: westbuy.md@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 □      

4. Loturile atribuite: 

Nr. 
d/o

Denumire operator economic

Denumirea lotului Cod CPV Cantitate și unitate de 
măsură

Numărul și data 
contractului

Valoarea 
contractului
cu TVA

1
„West Buy” SRL Ecran LED 

profesional 32323100-4 1 buc. 252 din 
29.12.2021 621600,00

5. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1004600050558

Adresa str. Miorița 1

Număr de telefon 022721047; 022406935

Număr de fax 022723352

E-mail trm@trm.md, achizitii@trm.md 

Adresa de internet www.trm.md

Persoana de contact Tatiana Sorocean

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă 
produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru 
diferite categorii de public.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Retehnologizarea TV - Studioului nr. 5

Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1630999026390
Data publicării: 07.09.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630999026390?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:12

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 12
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 12

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 22 din 30.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertanților:

Denumire S.C.„Muzic-Prod” SRL 

IDNO 1004600060401

mailto:trm@trm.md
mailto:achizitii@trm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630999026390
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poştală: str-la 2 Vovințeni, 15, or. Durlești, mun. Chișinău, MD-2003

Telefon: 060015111

e-mail: sales@musicshop.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

Denumire S.A. „Accent Electronic”

IDNO 1003600023124

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

Adresa poştală: 

str. Bulgară 33/1, mun. Chișinău, MD-2001

Telefon: +(373 22) 234569

e-mail: corporate@accent.md

www.accentelectronic.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

Denumire „West Buy” SRL

IDNO 1014600003094

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

Adresa poștală: 

bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap.143

MD-2075, mun. Chișinău 

Telefon: 068500748

e-mail: westbuy.md@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 □      

Denumire S.C. „Vizual Impact ” SRL

IDNO 1005600025144

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

str. Crasescu nr. 111, ap. (of.) 2

MD-2014, mun. Chișinău

e-mail: vimpact2005@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 
 

mailto:sales@musicshop.md
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4. Loturile atribuite: 

Nr. 
d/o

Denumire operator economic

Denumirea lotului Cod CPV Cantitate și unitate de 
măsură

Numărul și data 
contractului

Valoarea 
contractului
cu TVA

1
„Accent Electronic” SRL

Lotul 6 32400000-7 bunuri 255 din 
29.12.2021 381612.00

2 S.C. „Vizual Impact” SRL Lotul 2

48000000-8

48820000-2

32413100-2

bunuri și servicii 256 din 
29.12.2021 630288.00

3 S.C. „Vizual Impact” SRL Lotul 4 32224000-9 bunuri și servicii 257 din 
29.12.2021 409644.00

4 S.C. „Vizual Impact” SRL Lotul 1

32224000-9

32223000-2

32323000-3

32560000-6

32350000-1

bunuri și servicii 258 din 
29.12.2021 2632166.40

5
„West Buy” SRL

Lotul 5 38651100-4 bunuri 259 din
29.12.2021 48600.00

6 S.C. „Muzic-Prod” SRL Lotul 3 
32330000-5

32223000-2
bunuri și servicii 01 din

03.01.2022 349890.00

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 20.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîș-
cani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ;    02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție privind achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1637147480596    

Data publicării: 18.11.2021                                                   

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637147480596?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637147480596
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 10.09.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire ARSENAL SRL

IDNO 1005600039187
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.  S. Raduțanu 10 A, tel 060044441

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 privind achiziționarea serviciilor de 
pază și supraveghere pentru anul 2022

48300000-1

Conform anexei nr. 1 

la Contractul nr. 
2/2022/21046981 din 
18.01.2022

2/2022/21046981 
din 18.01.2022

940032 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 01/22 din 24.01.22

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi 
(adulte), mun. Bălţi 

Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax 079410239, 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială -
Persoana de contact Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție ce prestează servicii socio-medicale pentru persoane cu 
dizabilităţi (adulte)

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în 
cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri √

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse de îngrijire personală și igienice pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640334892235

Data publicării: 24.12.21
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049269/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții √

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 5

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640334892235
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049269/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2/22 din 14.01.22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Toreco”
IDNO 1013600034835
Date de contact 

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

mun. Chișinău str.Uzinelor, 1

022-829629
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 √      

Denumire SRL “Deniadi”
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Grădina Botanica, 14/2, ap. 40

069952548
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 √      

Denumire SRL “Rodital-Lux”
IDNO 1002600050071
Date de contact 

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

mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1 

022-27-90-30
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 √      

Denumire SRL “Eleamag”
IDNO 1006600057355
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Independenței, 22/3, of. 1

079120977
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 √      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea operatorului  
economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1

SRL “Toreco”
33700000-7 Lot 1 Nr. 19/22

din 
21.01.22

38176,00

2

SRL “Deniadi”
33700000-7 Lot 2 Nr. 20/22

din 
21.01.22 222327,60

3

SRL “Rodital-Lux”
33700000-7 Lot 3 Nr. 21/22

din 
21.01.22

286032,40

4

SRL “Eleamag”
33700000-7 Lot 4 Nr. 22/22

din 
21.01.22

91020,00

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 05 din 24.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulan-
ta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal 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 Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

 
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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Bunuri R  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Anvelope

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1641277571749

Data publicării: 04.01.2022

Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641277571749

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1

mailto:cnamup@ambulanta.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 03 din 18.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire “Eximotor « SA
IDNO 1015600032824

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Albisoara nr. 38-A; telefon: 
+37369020998, e-mail: socolova.eximotor@
gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Da □      Nu R     

Loturile atribuite:

Nr. 
lot. Denumirea bunurilor Cod CPV Denumirea 

op. economic
Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

2
Anvelope protector ALL 
SEZON (M+S) 225/75 R16c 
(UAZ/SOBOLI)

34300000-0 “Eximotor” SA 340/buc Nr.  data 
24.01.2022 567800,00

3. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 27.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de transport date
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1637154134972

Data publicării: 17.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637154134972?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

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

Denumire Moldtelecom S.A.
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chisinău, 
Republica Moldova; tel. 022570141; fax: 022570648; 
e-mail: office@moldtelecom.md; www.moldtelecom.
md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Servicii de transport 
date (zone supuse monitorizării) 72700000-7 12 luni

Nr. 213 din 
31.12.2021 289 800,00 MDL

2. Lotul nr. 2: Servicii de transport 
date (oficii teritoriale) 72700000-7 12 luni

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:



87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

                                                                                                                         

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 27.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere (benzină și motorină)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640270760993

Data publicării: 23.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640270760993?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 06.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Lukoil-Moldova S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MD-2012, str. Columna 92; mun. Chisinau, Republica 
Moldova; tel. 0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25; e-mail: al-
exandru.olaru@lukoil.md; www.lukoil.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1: Benzină 09100000-0 16200 litri Nr. 7 din 
11.01.2022 345 864, 00 MDL

2 Lotul nr. 2: Motorină 09100000-0 2000 litri
Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 19/22AA din 27.01.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de reparare și întreţinere a autovehiculelor și a 
echipamentelor conexe pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635496710940

Data publicării: 29.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635496710940?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 04/22 din 03.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire ÎM CCP „AD REM” SRL
IDNO 1003600077219
Date de contact 

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

MD-2004, str. M. Viteazul, 25, mun. Chișinău, Re-
publica Moldova; 068088639 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r
Denumirea bunuri-

lor/
serviciilor

Denumirea operato-
rului economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1

Servicii de reparare și 
întreţinere
a autovehiculelor și 
a echipamentelor 
conexe pentru anul 
2022

ÎM CCP „AD REM” 
SRL 50110000-9 - Nr. 93 din 

27.01.2022 3 537 624,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

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

Alte informații relevante -

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

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

Nr.          din  ____.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

--

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de parti-
cipare

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare)

- art.56 alin.(1) lit.c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publi-
ce;

- art.5 alin.(1) lit.b) al Legii nr.402 din 02.12.2004 Biroului de Curieri Spe-
ciali

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție servicii de curierat special

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: --
Link-ul: -- 202201702 NFP

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 73 din 31.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:
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Denumire Biroul de Curieri Speciali
IDNO 1006601003821
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Sciusev, 85

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 servicii de curierat special 64120000-3 --- 3 din 
13.01.2022

120 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice  

Nr. 001/01  din 21.01.2022, pentru achiziţionarea

„Servicii de telefonie fixă” prin

Negociere fără Publicarea Prealabilă 
a unui anunţ de participare 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1006601001012

Adresa Str. N. Titulescu, 35

Număr de telefon/fax 022-409-830, 022-409-748 

E-mail anp@anp.gov.md, mariana.leu@anp.gov.md

Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact Chetrean Maria
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui anunţ de participare 

Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii     

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie fixă

Anunțul de participare
Nr: -

Link-ul: - 202202162

Data publicării: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

Da  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://drive.google.com/drive/folders/17c0bNPOunoSaPY87vLnuSI32KiPa
DOdO

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică:1
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 001/01 din 
21.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.A. ,,MOLDTELECOM”

IDNO 1002600048836

Date de contact   Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10; 11855

Întreprindere mică sau mijlocie   Da

Asociație de operatori economici  Nu

Subcontractanți Nu

mailto:anp@anp.gov.md
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Loturile atribuite: 

Nr.
lot
locație

Descriere serviciu Preț unitar cu TVA, lei/lunar Sumă 
abonament 
și CLIP cu 
TVA, lei/
anual

Denumire
Abonament

Numere 
de telefon 
atribuite

Pentru
abonament

 Pentru
  serviciul 
CLIP

Pentru
 abonament
și CLIP

Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor; 
Chișinău, Titulescu, 
47A
Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor; 
Chișinău,Budăi, 2b
Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor;
Chișinău, Petricani, 
88
DDS Pantera; 
Cricova, Luceafărul, 9
Centrul de instruire 
Ciorescu, Goian
Penitenciarul nr.1, 
Taraclia,
Vodoprovodnaia, 5
Penitenciarul nr.2,
Lipcani, 
Independenței, 108
Penitenciarul nr.3,
Leova, Cahulului, 13
Penitenciarul nr.4, 
Cricova
Penitenciarul nr.5;
Cahul,Trandafirilor, 
21
Penitenciarul nr.6; 
Soroca, Stroescu, 38
Penitenciarul nr.7; 
satul Rusca
Penitenciarul nr.9,
satul Pruncul
Penitenciarul nr.10,
satul Goian
Penitenciarul nr.11,
Bălți, 
Ștefan cel Mare, 78A
Penitenciarul nr.13,
Chișinău, 
Bernardazzi, 3
Basarabeasca
Penitenciarul nr.15, 
Cricova
Penitenciarul nr.16,
satul Pruncul
Penitenciarul nr.17,
Rezina,
Nistreană, 1
Penitenciarul nr.18,
Orhei, satul Brănești

Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor 
Chișinău; 
Titulescu, 35
ECONOM

ISDN PRI 22 409700     
22 409839 1200,00 180,00 1 380,00

17 352,00
22 636970
22 636968

30,00
30,00

-
6,00 66,00

ECONOM 22 559011 30,00 - 30,00 360,00

ECONOM

22 477052
22 477128
22 470501
22 421520
22 477319
22 477032

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-

180,00 2 160,00

ECONOM

22 291520
22 291572
22 291720
22 317107
22 317266

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-

150,00 1 800,00

ECONOM 22 427529 30,00 - 30,00

2 376,00
ISDN BRI

22 405740-     
22 405743
22 405700-
22 405 703

84,00
84,00

-
- 168,00

ECONOM 22 350860
22 350820

30,00
30,00

-
- 60,00 720,00

ECONOM 294 92 468
294 25 586

30,00
30,00

-
- 60,00

1728,00
SIP VOICE 294 68002

294 68001
42,00
42,00

-
- 84,00

ECONOM

247 61252
247 61351
247 61151
247 61753
247 61253

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

6,00
-
-
-
-

156,00 1 872,00

ECONOM

263 22572
263 22472
263 23643
263 22975
263 22402

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

6,00
-
-
6,00
6,00

168,00 2 016,00

ECONOM

22 453549
22 453630
22 453530
22 454525

30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-

120,00 1 440,00

ECONOM

299 41082
299 41794
299 41628
299 41554
299 41534
299 41457

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-

180,00 2 160,00
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ECONOM

230 23567
230 26113
230 26193
230 23674
230 26255
230 22171
230 23306
230 26537

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-
6,00
-

246,00 2 952,00

ECONOM

269 67201
269 67207
269 67202
269 67209

30,00
30,00
30,00
30,00

6,00
6,00
6,00
6,00

144,00 1 728,00

ECONOM

22 615354
22 615539
22 615881
22 615282
22 615837
22 615059
22 615468

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-
-

210,00 2 520,00

ECONOM
22 350890 
22 350838 
22 350877

30,00
30,00
30,00

-
-
-

90,00 1 080,00

ECONOM

231 22158 
231 26432
231 23079 
231 28005
231 23093 
231 22014
231 23494
231 29261
231 21449 

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

270,00 3 240,00

ECONOM

22 274110
22 275377
22 274426
22 270450
22 275276
22 924926
22 274465
22 272130
22 274354

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

270,00 3 240,00

ECONOM 297 21669 30,00 - 30,00 360,00

ECONOM

22 453351
22 454757
22 453387
22 430274

30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-

120,00 1 440,00

ECONOM

22 615020
22 615486
22 615448
22 615351
22 615035
22 615030

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
-
-

180,00 2 160,00

ECONOM

254 25530
254 22649
254 25560
254 23144
254 25561
254 22730
254 25533

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

246,00 2 952,00
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ECONOM

235 76224 
235 76354 
235 76248 
235 76348 
235 76223 
235 76235 
235 76246 
235 76236 

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-
-
-
-
6,00
-
-
-

246,00 2 952,00

255 numere 4 602,00 282,00 4 884,00 58 608,00

2.
Apeluri telefonice con-
form tarifelor operator-
ului

Conform situației de fapt 258 162,00 lei

Alte informații:

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

Nu        

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

Nu        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 17.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 8 – Bender 
Localitate Or. Bender
IDNO 1019601000051
Adresa Or. Bender, str. Chișinăului, 44
Număr de telefon/fax (+00373) 6-82-66
E-mail p8logistica@anp.gov.md 
Adresa de internet
Persoana de contact Neagu Ion
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție de stat cu statut special

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP (cererea ofertelor de preț)
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1641280146066 

Data publicării: 04.01.2022
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender /21049597/
lot/11548980/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

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

 

mailto:p8logistica@anp.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender%20/21049597/lot/11548980/
https://achizitii.md/ro/public/tender%20/21049597/lot/11548980/


99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 17.01. 2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS ,,LUKOIL-Moldova” SRL 
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □   

Întreprindere mare  □
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □ Litasco SA       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere
Benzină Premium 95
Motorină EURO 5

09100000-0
39 000 litri
5 880 litri

33 120 litri
1 din 17.01.2022 667 460,40 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din  25.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Pagina web oficială www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova are ca-
litatea de Fondator, responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de 
radiocomunicaţii, canalelor și frecvenţelor radio, în scopul utilizării 
eficiente a spectrului de frecvenţe radio și al asigurării compatibili-
tăţii electromagnetice.

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  R

Servicii □

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639139107763

Data publicării: 10.12.2021

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639139107763?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate 

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639139107763?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639139107763?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel: 022 220828, 

022 211225; e-mail: alexandru.olaru@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/ser-
viciilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contractu-
lui

Suma,  inclusiv 
TVA , lei

1 Benzină 95   09132000-
3

2 635 l  04/01-1 din 
04.01.2022

52 120,30

2 Motorină Euro 5 09134200-
9

19 076 l  04/01-1 din 
04.01.2022

324 292,00

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

3. Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr 01/22___din  14.01.2022                      

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000783

Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b

Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-65, 022 72-80-47

E-mail serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Adelaida Nichiforova

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afa-
cerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, specializată 
de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performan-
ță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor 
Interne

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

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

Conform prevederilor art.56 lit.c) a Legii 131/2015.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii V       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de acordare a asistenței medicale

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: 
Link:  202202699 NFP

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: -
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
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 și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 01/22 din 14.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Muni-
cipal ”Sfânta Treime”

IDNO 1003600152592
Date de contact 

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

MD 2068, str. A.Russo,11, 022-44-11-50

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Muni-
cipal Gheorghe Paladi

IDNO 1003600152673

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 20, tel.022-27-04-
29

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”

IDNO 1003600132121
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 163, 022-24-21-77

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie

IDNO 1003600150598
Date de contact 

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

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,190, tel.022-245-
243

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Repu-
blican ”Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. N.Testimițenu,29, tel. 022-403-484

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Psi-
hiatrie

IDNO 1003600150554
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Costiujeni 3, tel. 022-857-350

Denumire Instituția medico-sanitară publică Inistitutul de Cardio-
logie

IDNO 1003600150613
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Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29/1Tel. 022-72-78-
00

Denumire Instituția medico-sanitară publică Inistitutul Oncologic

IDNO 1003600151023

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 30

Tel. 022-85-23-03; 022-85-24-45

Denumire Instituția medico-sanitară publică Institutul Mamei și 
Copilului

IDNO 1003600151643

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Burebista, 93, tel. 022-55-96-49

Denumire Instituția medico-sanitară publică Institutul de Ne-
urologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman”

IDNO 1003600150602
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Korolenko, 2, tel.022 72 32 59

Denumire S.C. „IMUNOTEHNOMED” S.R.L.

IDNO 1002600012565
Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Gh. Asachi 42, Tel: 022 81-11-74

Denumire Instituția medico-sanitară publică Institutul de Medici-
nă Urgentă

IDNO 1003600152606

Date de contact 

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

MD2005, bd. Gr. Vieru 12, 022-22-35-57

Denumire Instituția medico-sanitară publică Centrul Republican 
de Diagnosticare Medicală

IDNO 1003600150196
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 13, tel. 022- 888-
347 

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic 
Bălți

IDNO 1003602150732
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Date de contact 

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

mun. Bălţi, str. Decebal, 101, tel: (0231) 58-796;(0231) 
58-733

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Cahul

IDNO 1009603003860
Date de contact 

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

mun. Or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 23

Denumire Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate 
Edineț

IDNO 1007604007403
Date de contact 

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

or. Edineț, str. Independenței 21, tel. 0246-49-67

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Soroca „A. Prisacari”  

IDNO 1003607150209
Date de contact 

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

or. Soroca, str. Kogălniceanu Mihail, 1 tel: (0230) 22-317

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Orhei 

IDNO 1003606150028
Date de contact 

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

or. Orhei, str. Negruzzi C., 85 tel: (0235) 22-448;

Întreprindere mică sau mijlocie DaV       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma

1 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 45/22 din 
14.01.2022

100 000,00

2 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 46/22 din 
14.01.2022

80 000,00

3 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 47/22 din 
14.01.2022

15 000,00

4 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 48/22 din 
14.01.2022

100 000,00
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5 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 49/22 din 
14.01.2022

450 000,00

6 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 50/22 din  
14.01.2022

15 000,00

7 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 51/22 din 
14.01.2022

100 000,00

8 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 52/22 din 
14.01.2022

150 000,00

9 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 53/22 din 
14.01.2022

120 000,00

10 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 54/22 din 
14.01.2022

150 000,00

11 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 55/22 din 
14.01.2022

250 000,00

12 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 56/22 din 
14.01.2022

500 000,00

13 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 57/22 din 
14.01.2022

400 000,00

14 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 58/22 din 
14.01.2022

50 000,00

15 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 59/22 din 
14.01.2022

35 000,00

16 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 60/22 din 
14.01.2022

400 000,00

17 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 61/22 din 
14.01.2022

20 000,00

18 Acordarea asistenței medicale (presta-
rea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 62/22 din 
14.01.2022

20 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640701362979 din 25.01.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII 

MOLDOVA
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000118
Adresa str. 31 August 1989 nr. 82
Număr de telefon/fax 022 20 14 28 , 022 23 47 97
E-mail secretariat@justice.gov.md
Adresa de internet http://www.justice.gov.md
Persoana de contact Bejan Mihaela

mihaela.bejan@justice.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Asigurarea realizării politicii guvernamentale în domeniu 
justiției și drepturilor omului 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii       

Obiectul de achiziție Servicii de traducere
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640701362979

Data publicării: 28.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21049420/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1640701362979 din 14.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ,,LINGVISTICA”

IDNO 1007600060192
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău str. Schinoasa, 27,
Telefon: 022 281-777, 068-281-777
E-mail: lingvistica1@yahoo.com

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

Nu     

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

Nu    
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. SRL ,,Lingvistica” 79530000-
8

pagini Nr. 11 din 
21.01.2022

400 380, 00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600152558

Adresa str. Arhanghel Mihail, 38

Număr de telefon/fax 022 29-26-52 / 022 24-14-88

E-mail arhanghel_mihail@yahoo.com

Adresa de internet http://www.spital.arhanghelmihail.md/

Persoana de contact Oxana Palancica – șef-specialist achiziții publice, 022 24-36-98

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție Medico-Sanitară Publică Spital Clinic Municipal

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri ¡
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul I anul 2022

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636035514043
Data publicării: 04.11.2021, 16:25
L i n k- u l : ht t p s : / / mte n d e r. g ov. m d / te n d e r s / o cd s - b 3 wd p 1 - M D -
1636035514043?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut ¡
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 18
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 18
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 18

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. MD-1636035514043/1 din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire Acustic Tehnologie SRL
IDNO 1003600041432
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 62/4, of. 55, 
tel: 068666257, 068797722, acusticteh-tender@mail.ru

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

Subcontractanți Da □       Nu ¡

mailto:arhanghel_mihail@yahoo.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636035514043


110

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor

Denumirea 
bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Ouă de găină Ouă de găină 15800000-6 45000 buc MD-1636035514043/4 din 
31.12.2021 108000,00

TOTAL 108000,00

Denumire SC „Adrika” SRL
IDNO 1014600026086
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Chișinău, str. Spicului 6, 022 72-90-32, 022 72-87-85, ninacovas@mail.
ru

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

Subcontractanți Da □       Nu ¡

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Produse de 
panificație

1.1 Pâine din făină de grâu 
cal. superioară 15800000-6

13000 kg MD-
1636035514043/1 

din 31.12.2021

105300,00

2 1.2 Pâine de secară 11000 kg 90860,00
3 1.3 Chifle cu mac/susan 8000 buc 20320,00

TOTAL 216480,00

Denumire Alim-Total SRL
IDNO 1014600000912
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) Or. Chișinău, str. Voluntarilor 15, tel: 022 42-21-11 alim.total@mail.ru

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

Subcontractanți Da □       Nu ¡

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor Denumirea bunurilor Cod 

CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 9 Crupe

9.1 Crupe de hrișcă

15
80

00
00

-6

1300 kg

M
D

-1
63

60
35

51
40

43
/7

di
n 

31
.1

2.
20

21

41 431,00

2 9.2 Crupe de orez 1100 kg 17 347,00
3 9.3 Fulgi de ovăz mărunțiți, de 

fierbere rapidă 4-5 minute 1000 kg 12 320,00
4 9.4 Crupe de griș 900 kg 9 990,00
5 9 5 Crupe de orz mărunțit 1300 kg 10 595,00

6 9.6 Arpacaș de orz (Перловка) 500 kg 4 075,00

7 9.7 Crupe de grâu 900 kg 7 425,00
8 9.8 Crupe de porumb 1000 kg 11 370,00
9 9.9 Crupe de mei 500 kg 6 335,00

10 Lotul 11 
Conserve din 
legume și 
fructe

Pastă de roșii 300 kg 9 600,00
11 Mazăre verde conservată 250 kg 4 937,50
12 Magiun în asortiment (mere, caise, 

prune, gutui..) 150 kg 7 155,00
13 Suc de fructe 2300 kg 26 151,00
14 Suc de tomate 800 kg 9 800,00
15

Lotul 12 
Produse de 
băcănie

Făină de grâu 2000 kg 15 900,00
16 Ulei din floarea soarelui 2000 litri 71 400,00
17 Zahăr, pachete 1 kg 1800 kg 28 260,00
18 Zahăr, pliculețe de 5gr. 1000 kg 30 000,00
19 Fasole albe 700kg 17 500,00
20 Mazăre șlefuită 700 kg 5 740,00
21 Oțet de masă de 6% 40 litri 288,00
22 Ceai negru în pliculețe de 2 gr. 160 kg 41 408,00
23 Sare iodată 1000 kg 4 670,00
24 Cacao pudră extra, calitate superioară 35 kg 3 570,00
25 Drojdii de panificație uscate 4 kg 390,60
26 Piper negru măcinat 1,5 kg 330,00
27 Piper negru boabe 1 kg 270,00
28 Frunză de dafin 1,5 kg 202,50
29 Sare de lămâie 1,5 kg 138,00
30 Scorțișoară măcinată 1 kg 135,00
31 Praf de copt 1 kg 95,00
32 Zahăr vanilat 1 kg 355,00

TOTAL 399183,60

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532320/
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Denumire Costodar Impex SRL
IDNO 1019600024858
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Haiducilor 32, tel: 067300457, 
costodarimpexsrl@mail.ru

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

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lotul 8 Paste 

făinoase Paste făinoase 15800000-6 800 kg
MD-

1636035514043/6 
din 31.12.2021

14 248,00

2 Fidea cu ou 600 kg 16 998,00
3 Lotul 10 Fructe 

uscate
Mere uscate 400 kg 15 924,00

4 Prune uscate 400 kg 15 988,00
5 Stafide 10 kg 498,10
6 Măcieș uscat 500 kg 16 990,00

TOTAL 80646,10

Denumire SC Ideea-Prim SRL

IDNO 1004600059850
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești 2, 
tel: 022 45-91-11, enache@ideea-prim.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¡       Nu □       

Asociație de operatori economici Da □       Nu ¡

Subcontractanți Da □       Nu ¡

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2 Biscuiți 
și covrigei

Biscuiți dietetici 15800000-6 800 kg
MD-

1636035514043/2 
din 31.12.2021

17280,00

2 Covrigei 800 kg 15522,00
TOTAL 32 802,00

Denumire CC Nivali-Prod SRL

IDNO 1006600010112
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

r-ul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, tel: 062037700, 068686502, 
achizitii@nivalli.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¡       Nu □       

Asociație de operatori economici Da □       Nu ¡

Subcontractanți Da □       Nu ¡

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 3 
Mușchi de 
vită

Mușchi de vită
15800000-6

1200 kg MD-
1636035514043/3 

din 03.01.2022

160920,00

2 Lotul 4 
Carne de 
găină

Pulpe de găină 3000  kg 117000,00
3 Piept de găină 2300  kg 159390,00

TOTAL 437310,00

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532316/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532316/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532310/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532310/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532311/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532311/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532311/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532312/
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Denumire Serviabil SRL

IDNO 1003600030995

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

Mun. Chișinău, str. Uzinelor 84, tel: 022 49-21-07, 022-44-30-37, 
serviabil@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¡       Nu □       

Asociație de operatori economici Da □       Nu ¡

Subcontractanți Da □       Nu ¡

Nr. 
crt.

Denumirea 
loturilor

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1

Lotul 7 
Produse 
lactate

Lapte pasteurizat 2,5%
15800000-6

19000 litri
MD-

1636035514043/5 
din 01.01.2022

247000,00

2 Brânză de vaci 9% 3400 kg 207 400,00
3 Chefir 2,5% 5000 kg 80 000,00
4 Smântână 15% 1700 kg 68 000,00
5 Iaurt cu fructe 16000 buc 99 200,00
6 Iaurt natural fără adaos 

de zahăr 3300 buc 19 800,00
7 Unt de vacă 2600 kg 377 000,00
8 Cașcaval 1000 kg 136 000,00

TOTAL 1 234 400,00

4. Alte informații:

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

Nu ¡
Da □        

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

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

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

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046363/lot/11532315/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 10/22 din_25 ianuarie 2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție
Servicii de consultanță pentru administrarea/ gestiona-
rea serviciilor de asistență telefonică gratuită pentru anul 
2022_REPETAT

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1640932118528
Data publicării: 31.12.2021
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640932118528?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

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

 
 

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640932118528
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640932118528?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640932118528?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.9/22 din 25.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire AO Centrul Internațional „La strada”
IDNO 1009620003492
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Șciusev 81 bl.4, 

www.lastrada.md, +373 22 234 906
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, in-
clusiv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asistență telefoni-
că gratuită pentru victimele violen-
ței în familie și violenței împotriva 
femeilor

75200000-8 1 serviciu 3-LD din 
25.01.2022 873588,00

Denumire Instituția Privată Keystone Moldova
IDNO 1011620003730
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Sfântul Gheorghe, 20

www.keystonemoldova.md, +373 22 929 198
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
Lot 2. Serviciul de asistență tele-
fonică gratuită pentru persoane-
le cu dizabilități

75200000-8 1 serviciu 4-LD din 
25.01.2022 853400,00

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

http://www.lastrada.md
http://www.keystonemoldova.md
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2. Alte informații:

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

Nu         

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 25.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

022 29 40 79

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

Instituția medico-sanitară publică;

Obiectul de activitatea – prestarea asistenței medicale.
Date cu privire la procedura de atribuire

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

LP 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru sem. I și legume și ouă pentru trim. 
I anului 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638168819856
Data publicării: 29 nov 2021, 9:24
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638168819856?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 15
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 13
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:15

 
 

mailto:imspdrn@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638168819856
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638168819856?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638168819856?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8D din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire DORIANIS & CO S.R.L.
IDNO 1003601001929
Date de contact 

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

026 554 581; 067 130 270

dorianisco@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 1. Produsele de panificație
01 din 

03.01.2022 73 531,801 Pîinea albă de grîu 15811100-7 6 000,0 KG
2 Pîinea sură din faină de secară și grîu 15811100-7 2 900,0 KG

Denumire CREDOPRIM S.R.L.
IDNO 1003600026963
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Str. Vasile Badiu 20, mun. Chișinău
credoprim@mail.ru

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 2. Produsele lactate

02 din 
03.01.2022 299 712,50

1 Lapte de vaci 15511100-4 1 500,0 L
2 Smîntînă 15512000-0 400,0 KG
3 Brînză de vaci 15541000-2 600,0 KG
4 Unt de vacă 15530000-2 985,0 KG
5 Brînză cu cheag tare 15544000-3 500,0 KG
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Denumire Delmix Prim SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

str.Titulescu 39 ap.4, mun. Chișinău, 

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

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot 3. Produsele pe baza de cereale

03 din 
03.01.2022 131 748,40

1 Paste făinoase 15850000-1 1 400,0 KG

2 Biscuiți dulci 15821200-1 200,0 KG

Lot 4. Făină de grîu

3 Făină de grîu 15612100-2 100,0 KG

Lot 5. Crupe

4 Fulgi din ovăz 15613380-5 300,0 KG

5 Griș 15625000-5 250,0 KG

6 Crupe din mei 03000000-1 190,0 KG

7 Crupe de arpacaș 03000000-1 750,0 KG

8 Crupe de grîu 03211100-4 1 200,0 KG

9 Crupe de orz 03211400-7 900,0 KG

10 Orez 03211300-6 1 000,0 KG

11 Hrișcă 03211000-3 900,0 KG

12 Mazăre uscată 03212213-6 240,0 KG

13 Crupe de porumb 15612210-6 150,0 KG

14 Fasole uscate 03221210-1 180,0 KG

Lot 8. Legume prelucrate

15 Mazăre verde conservată 15331462-3 200,0 KG

16 Castraveţi conservați 15331500-2 100,0 KG

17 Roșii conservate în suc propriu 15322100-2 150,0 KG

18 Pastă de tomate 25% 15331425-2 520,0 KG

Denumire FLORENI S.R.L.,
IDNO 1002601002055
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

s.Floreni, r. Anenii Noi
060 873 111
i.lupasco@floreni.md

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

Da □       Nu □       
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Subcontractanți
(denumirea, valoarea 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

Lot 6. Carne de pasăre 04 din 
03.01.2022 120 000,00

1 Carne de pasăre 15112000-6 3 000,0 KG

Denumire „Augur-Perla” S.A.,
IDNO 1002600047714
Date de contact 

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

str. A. Șciusev 111, mun. Chișinău

068 670 034

blaja.adriana.customagic@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 7. Produsele din carne
05 din 

03.01.2022 43 752,001 Carne înăbușită de porc 15131000-5 300,0 KG
2 Carne înăbușită de vită 15131000-5 300,0 KG

Denumire Baguette SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

022-407-100;022-407-101; 068100203; 068100302

Str. Voluntarilor 15

baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 9. Fructe uscate

06 din 
03.01.2022 84 615,20

1 Fructe uscate în asortiment 15321000-4 100,0 KG
Lot 13. Săruri, zahar, condimente și altele

2 Zahăr tos din sfeclă 15831000-2 1 500,0 KG
3 Ulei din floarea soarelui 15411200-4 700,0 KG
4 Piper negru măcinat 15872100-2 2,0 KG
5 Frunză de dafin 15872000-1 2,0 KG
6 Ceai negru 15863200-7 150,0 KG
7 Sare alimentară iodată 15872400-5 400,0 KG
8 Oțet 6% 15871100-5 20,0 L
9 Drojdie uscată 15898000-9 2,4 KG

10 Borș acru (uscat) 15870000-7 30,0 KG

Denumire Casa de Comert VITA S.R.L.
IDNO 1002600003745
Date de contact 

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

str. Mesager 16, mun. Chișinău

068 288 600

svt@vitacom.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 10. Fructe prelucrate

07 din 
03.01.2022 31 248,00

1 Magiun 15332200-6 150,0 KG
2 Gem 15332200-6 100,0 KG

Lot 11. Băuturi
3 Suc 15321000-4 2 000,0 L

Denumire AVT LUX COM S.R.L.

IDNO 1014600040053

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

str. Vasile Badiu 11, mun. Chișinău
022 461 163
avtluxcom@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 12. Pește 08 din 
03.01.2022 111 504,00

1 Pește de mare îngheţat 15221000-3 2 300,0 KG

Denumire „DANT-AGRO” S.R.L.
IDNO 1003609001903
Date de contact 

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

s. Pirlita, r.Ungheni

+373 794 72 775

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

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 14. Ouă 09 din 
03.01.2022 10 800,00

1 Ouă dietice de găină 03142500-3 4 500,0 BUC

Denumire S.C. „Sija-Prim” S.R.L.
IDNO 1005600023438
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

str. Malina Mică 70/2, ap.36
069 027 670
sijaprim@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 □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot 15. Fructe proaspete

10 din 
03.01.2022 40 434,90

1 Mere proaspete 03222321-9 200,0 KG
Lot 16. Legume proaspete

2 Cartofi proaspeţi 03212100-1 2 100,0 KG
3 Varză albă proaspătă 03221410-3 1 850,0 KG
4 Morcov de masă 03221112-4 800,0 KG
5 Sfeclă roșie 03221111-7 800,0 KG
6 Ceapă uscată 03221113-1 900,0 KG
7 Verdeaţă proaspătă (mărar, pătrunjel) 15870000-7 60,0 KG

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 26.01.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă (OGP AE)
Localitate str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 

mun. Chișinău
IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, 

MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47
E-mail ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet www.ogpae.gov.md
Persoana de contact Irina Postolachi
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

În vederea executării prevederilor Legii privind achiziţiile 
publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 10 din 20.01.2021, precum și în scopul implementării 
Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență 
la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și 
mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut 
dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin 
Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției Publice 
„Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Conform art.57 din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea tehnicii de calcul
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637155227176

Data publicării: 17.11.2021
Link: 

https://e-licitatie.md/achizitii/29330/tehnica-de-calcul
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 29.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire BTS Pro SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V, tel: 022 870 140, e-mail: 
office@bts.md, web: BTS.md

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

Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără TVA Suma, inclu-
siv TVA

1 Imprimantă laser 30200000-1 1 bucată 21/006 din 
08.12.2021

16 957.5 MDL -

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

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista grantu-
rilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate 
realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lu-
crări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea 
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform 
anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care 
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.
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2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.3 Din 21 ianuarie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail -

Adresa de internet anticamera@gmail.com

Persoana de contact Spital.md

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

Instituția Publică Medicală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022 (repetat III)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640614581239

Data publicării: 27.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21049355/

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

Licitație electronică □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupuluide 
lucru nr. 4 din 13 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:
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Denumire Vento Retail S.R.L.
IDNO 1009600044712
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str. Alex. Cel Bun 55C,Tel.079699688, e-mail: 
v.novac@datario.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Produse petroliere pentru anul 2022 
(repetat III)

09100000-0 Nr.29 din 
21.01.2022

401 311,60

1 Benzină Ai 95 10 990 L

2 Motorină Euro 11 040 L

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 24 ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate mun.Chisinau
IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Tatiana Ciburciu
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate locala

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 
03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □   X

Lucrări □
Obiectul de achiziție Concepție de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiu-

lui Chișinău
Anunțul de participare Nr.: 21046744

Data publicării: 13.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636798096014?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636798096014
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636798096014
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: X

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.42 din 15 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire IMP „Chișinăuproiect” in asociere cu AO “Asociația Companii-
lor de Creație din Moldova”

IDNO 1003600098931 / 1017620003123

Date de contact 

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

MD–2068, mun.Chișinău, str. Miron Costin,17/2

tel. 022 49-31-00, tel/fax 022 44-73-81

E-mail:chisinauproiect@gmail.com /

Mun.Chisinau, str.Vasile Alecsandri 29

Tel. 079111388, info@cor.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □  X     Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Concepție de dezvoltare a terito-
riului Centru a municipiului Chiși-
nău

71242000-
6

1 buc. 54/21 din 
29.12.2021

996  000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X

Da □        

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

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

mailto:info@cor.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.4 din 24 ianuarie 2022                   
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail -

Adresa de internet anticamera@gmail.com

Persoana de contact Spital.md

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

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637735939304

Data publicării: 24.11.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21047430

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 79

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 79
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 79
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 2 din 12 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎM Ghermed-K

IDNO 1004600068027

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Chișinăului,106,Tel.022/925-524,e mail:ghermed@mail.
ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL Dac-Spectromed

IDNO 1002600042432

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.N.Testemițanu,37 Tel.022/57-49-00, e-mail:office@dac-
spectromed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL GBG-MLD

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Albișoara 64/2,Tel.022/54-73-73, e-mail: office@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL Echipamed-Plus

IDNO 1003600077677

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.ValeaTrandaririlor,24 BTel.022/324-349, e-mail:office@
echipamed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL Sanmedico
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IDNO 1003602008154

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.A.Corobceanu,7A Tel.022/62-30-32e-mail:sanmedico.of-
fice@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL Profilabdiagnostic

IDNO 1009600045502

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Lomonosov 47, ap.8                                                                                                               
tel.022/882-516, e-mail:profilabdiagnostic@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL Lifemed Group

IDNO Mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor,9 Tel.079511992, e-mail:lifemed-
gr@gmail.com

Date de contact 

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

1016600014720

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor și materialelor de control pentru 
Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, de tip închis

GBG-MLD SRL
Nr.32 din 21.01.2022

783 115,20

1.1.Soluţie pentru spălare de sistem 33600000-6 8 L

1.2 Hipoclorid 0,5%, soluţie pentru spălare de 
sistem pentru PRO M

33600000-6 15 L

1.3 ALT (TGP) 33600000-6 8000 ml

1.4 AST (TGO) 33600000-6 7000 ml

1.5 Bilirubina totala & directa 33600000-6 12000 ml

1.6 Albumina 33600000-6 2000 ml

1.7 Calciu Arsenazo 33600000-6 2000 ml

1.8 Creatinina Jaffe 33600000-6 6000 ml

1.9 Gamma GT 33600000-6 3000 ml

1.10Fier 33600000-6 2500 ml
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1.11 Magneziu 33600000-6 2000 ml

1.12 Fosfataza alcalină 33600000-6 2000 ml

1.13 Proteina totală 33600000-6 2500 ml

1.14 Fosfor 33600000-6 2000 ml

1.15 Creatinin fosfo kinaza (CK-NAC) 33600000-6 1000 ml

1.16 Creatinin fosfo kinaza MB (CK-NAC-MB) 33600000-6 500 ml

1.17 CK-MB control 33600000-6 1 set

1.19 Trigliceride 33600000-6 2500 ml

1.20 Amilaza 33600000-6 8000 ml

1.21 Glucoza 33600000-6 8000 ml

1.22 Urea 33600000-6 7500 ml

1.23 Acid uric 33600000-6 2100 ml

1.24 Colesterol 33600000-6 2000 ml

1.25 Lactat dehidrogenaza (LDH) 33600000-6 1500 ml

1.26 Lipaza 33600000-6 1500 ml

1.27 HDL  colesterol (R1 + R2) cu calibrator 33600000-6 6 set

1.28 LDL colesterol (R1 + R2)  cu calibrator 33600000-6 6 set

1.29 Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent 33600000-6 5 set

1.30 Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator 33600000-6 1 set

1.31 Hemoglobina glicozilată HbA1C control 
nivel scăzut, și nivel patologic înalt

33600000-6 1 set

1.32 Multicalibrator  universal  pentru biochi-
mie  bazat  pe ser uman

33600000-6 180 ml

1.33 Material de control pentru biochimie nivel 
I, bazat pe ser urman

33600000-6 400 ml

1.34 Material de control pentru biochimie nivel 
II, bazat pe ser uman

33600000-6 400 ml

2 Lotul 2: Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator biochimic automat 
SELECTRA PRO M, Selectra PRO  de tip închis

2.1 Set de menetenanţă anual pentru PRO M 33600000-6 1 set

2.2 Set de menetenanţă anual pentru PRO XS 33600000-6 1 set

2.3 Set de menetenanţă anual pentru PRO XL 33600000-6 1 set

2.4 Rotor cuvetă  pentru PRO M (3 rotore în set) 33600000-6 25 set

2.5 Rotor cuvetă  pentru PRO XS (15 rotore în 
set)

33600000-6 10 set

2.6 Cuve pentru analizatorul biochimic, vol. 1,5 
ml

33600000-6 5000 buc

3 Lotul 6: Reagenți/consumabile  de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul 
automat ionoselectiv EasyLyte

6.1 Soluție ionogramă/electroliți pentru  anali-
zorul  ionoselectiv EasyLyte K/Na, cartuș 800 ml 
inclus, gata de lucru .

33600000-6 6 buc
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6.2 Soluție enzimatică de spălare zilnică a ana-
lizorul  ionoselectiv EasyLyte K/Na, kit 100 ml

33600000-6 3 buc

6.3 Material de control în 3 nivele pentru anali-
zorul EasyLyte K/Na

33600000-6 2 set

6.4 Set de mentenanţă anual pentru analizato-
rul ionoselectiv EasyLyte, K/Na,

33600000-6 1 set

6.5 Solution valve 33600000-6 1 buc

6.6 Electrod pentru analizorul ionoselectiv 
EasyLyte ,,K’’

33600000-6 1 buc

6.7 Electrod pentru analizorul ionoselectiv 
EasyLyte ,,Na’’

33600000-6 1 buc

6.8 Electrod pentru analizorul ionoselectiv 
EasyLyte  de referință

33600000-6 1 buc

4 Lotul 8: Reagenți imunologici pentru investigații imuno-diagnostice ELISA

8.3 HBe Ag +Ab (96 teste) 33600000-6 2 set

8.4 HBcor sumar (96 teste) (HbcAb) 33600000-6 5 set

8.6 HDV sumar (96 teste) 33600000-6 4 set

8.7 D-dimer (cantitativ,  ELISA) 33600000-6 30 set

Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru 
laborator

33600000-6

9.10 Gram Color KIT  4x250 ml 33600000-6 1 set

9.16 Ansă microbiologică nesterilă, din masă 
plastică

33600000-6 3000 buc

9.18 Pungi pentru material  biologic, din polie-
tilenă, volum 7-8 litri. Obligatoriu de culoare 
galbenă, cu instripția PERICOL BIOLOGIC!

33600000-6 2500 buc

9.19 Planșetă din polipropilen de culoare albă 
pentru aprecierea grupelor sanguine 10 probe 
simultan, cu godeurile adînci.

33600000-6 10 buc

9.20 Hîrtie de filtru 33600000-6 25 kg

9.35 Higrometru Psihrometric VIT - 2, cu certifi-
cat pentru incaperi

33600000-6 8 buc

5 Lotul 4: Reagent, calibratori și material de control pentru Analizatorul Hematologic  Auto-
mat SYSMEX XS-1000i, Producător Japonia  de tip închis

Echipamed-Plus SRL
Nr.33 din 21.01.2022

185 647,68

4.1 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor 
fracţiilor celulare.

33600000-6 720 L

4.2 Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea 
eritrocitelor și trombocitelor și diluarea leuco-
citelor.

33600000-6 60 L

4.3 Reagent Stromatolyser-4DS pentru colora-
rea structurii interne a leucocitelor din probele 
diluate și lizate în prealabil.

33600000-6 1056 ml

4.4 Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocite-
lor și măsurarea hemoglobinei.

33600000-6 16500 ml

4.5 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea 
resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine 
din sistemul hidraulic al analizatorului.

33600000-6 200 ml

4.6 Set control 5 DIFF  în 3 nivele scăzut, nor-
mal, înalt ) 8 parametri.

33600000-6 45 ml

6 Lotul 5: Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator hematologic automat 
de tip închis, SYSMEX xi-1000

5.1 Set de mentenanță anual pentru Sysmex 
XS-1000i

33600000-6 1 set

Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator

9.33 Container deseuri medicale ascutite 5 L 
(căldărușe galbene din plastic)

33600000-6 5 buc

9.34 Container deseuri medicale ascutite 2 L 
(căldărușe galbene din plastic)

33600000-6 10 buc
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7 Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a 
sîngelui (hemostază) 

SRL Sanmedico 
nr.34 din 21.01.2022

87 480,00

7.1 Set pentru determinarea timpului de pro-
trombin (TP) leofilizat, ambalaj 10fl x 10m l 
(set-2000 teste)

33600000-6 8 set

7.2 Set pentru determinarea fibrinoge-
nului (FIB), leofilizat, ambalaj 10fl x 5 ml   
(set-2000teste)

33600000-6 3 set

7.3 IBS Buffer pentru fibrinogen, 1fl 125ml 
(1000 teste)

33600000-6 12 buc

7.4 Set pentru determinarea timpului trombin 
(TT),  leofilizat ambalaj 10fl x 2ml (set-800 tes-
te)      

33600000-6 1 set

7.5 Set pentru determinarea APTT-S +calciu, 
(APTV) lichid, ambalaj 5fl x 5ml ,5fl x 5ml calciu 
(set-800 teste)            

33600000-6 2 set

7.6 Plasma de control  normală human cu para-
metri PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml.

33600000-6 5 ml

7.7 Plasma de control patologica human cu pa-
rametri  PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml

33600000-6 5 ml

7.8 Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Fac-
tors , PC, PS, AT pentru coagulometru. Ambalaj 
1ml

33600000-6 2 ml

7.9 Cuvete de reacție pentru coagulometru cu 
codul de bare originale de la producator  

33600000-6 18000 buc

8 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator

9.2 Teste pentru determinarea a 11  parametri 
în urină (Mission test): leucocite, nitraţi, urobi-
linogen, protein. pH, eritrocite, densitate re-
lativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid 
ascorbic. (100 teste/set)

33600000-6 150 set

9 Lotul 8: Reagenți imunologici pentru investigații imuno-diagnostice ELISA SRL Profilabdia-
gnostic

Nr. 35 din 
21.01.2022

132 332,40

8.1 HBs Ag (96 teste) 33600000-6 5 set

Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator

9.3 Troponina T / I 33600000-6 3000 set

9.4 Microalbumină în urină, teste rapide 33600000-6 500 set

9.14 D-dimeri casete 33600000-6 3000 set

10 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator SRL LifeMed Goup 
nr.36 din 21.01.2022

23 832,00

9.1 Eprubetă cu Citrate de Na 3,8 %, volum 3 
ml, (cu vacuum), prevăzută cu etichetă pentru 
marcaj cu dop de culoare bleu-marin, din masă 
plastică

33600000-6 10000 buc

9.12 Capilare cu anticoagulant K3 EDTA pentru 
recoltarea sîngelui din deget, vol 0,1ml (100 
mcl)

33600000-6 5000 buc

9.31 Eprubete epindorff, 1,5 ml 33600000-6 5000 buc

11 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator FSP DAC-Spectro-
Med SRL

Nr.31 din 21.01.2022

9 491,40

9.6 Proteina C reactivă, metoda latex, 100 teste 33600000-6 65 set

9.7 Factor Reumatoid, metota latex, 100 teste 33600000-6 2 set

9.8 ASLO, metoda latex, 100 teste 33600000-6 2 set

9.9 Lamele 24x24mm (100 pcs) 33600000-6 20 set

12 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator SRL Ghermed-K 
nr.30 din 21.01.2022

9 120,00

9.13 Termohîrtie pentru analizator hematolo-
gic semiautomat PCE 210, lăţime 5,5 cm

33600000-6 200 buc

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

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din__25 ianuarie 2022___                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Chiștelnița

Localitate s. Chiștelnița

IDNO 1007601002027

Adresa s. Chiștelnița r-l Telenești

Număr de telefon/fax 025878236;025878225

E-mail primariachistelnita@gmail.com

Adresa de internet -----

Persoana de contact Ciobanu Constantin 025878236 ; primariachistelnita@
gmail.com

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

Administratie publica locala (primarie)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

In conformitate cu prevederile legii 131 din 03.07.2015 
privind achizitiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640156486539

Data publicării: 22.12.2021
Link:  

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640156486539
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __2__ din _15 ianuarie 2022 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL Baguette

IDNO 1014600037741

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

022407101

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 Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 6 diverse produse alimenatre 15800000-6 1 lot 7 din 20.01.2022 153439,80
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din  24.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol

Localitate s.Doroțcaia,  raionul Dubăsari

IDNO 1007600016926

Adresa s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, Liceul Teoretic Doroțcaia

Număr de telefon/fax 0248 45 805

E-mail liceulgrig@gmail.com

Adresa de internet www.ltgrigoriopol.md

Persoana de contact Beț Tatiana ,   069586997   ,  liceulgrig@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare

Anunțul de participare Nr: 21048065
Data publicării: 03.12.2021
Link:  : ://achizitii.md/ro/public/tender/21048065, ocds-b3wdp1-
MD-1638540507238

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: P

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1_ din ___23.12_ 20 21__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Lovis Angro
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Columna,170/022843370/lovisan-
gro@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1  lot nr. 2 Ouă 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

4649,40

2  lot nr. 5 Fructe și legume 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

32269,00

3  lot nr. 6 Produse de panificare 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

9640,80

4  lot nr. 7 Produse cerealiere 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

14275,00

5  lot nr. 8 Condimente și mirodenii 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

4769,10

6  lot nr. 9 Ulei 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

3820,00

7  lot nr. 10 Conservații 15800000-6 Nr.6 din 
03.01.2022

3897,70

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău,str.BacioiiNoi,19/022846333/villaprodotti@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

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

Da □       Nu R      
 

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 1 Carne 15800000-6 Nr.5 din 
03.01.2022

47160,00

Denumire SRL LAPMOL
IDNO 1002600024308
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău,str.aAncara,6/022410765/lapmol@lapmol.
md

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1  lot nr. 4 Produse lactate 15800000-6 Nr.3 din 
03.01.2022

52728,75

Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

mun.Chișinău,str.Voluntarilor,15/022407100/baguette.srl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       
Asociație de operatori econo-
mici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 3 Pește congelat 15800000-6 Nr.2 din 
03.01.2022

13660,00

Denumire SRL Tiraston
IDNO 1003601002443
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

r. Dubăsari, s. Doroțcaia/022660024/tiraston2009@yandex.
ru

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 11 Produse de panificare 15800000-6 Nr.4 din 
03.01.2022

20998,40

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 24.01.22                   

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 și obiectul principal de activi-
tate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Oxigen medical  pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: 21049855

Data publicării:11.01.22

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1641906885756?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □, Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □, Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total:1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru: În urma examinări și evaluării 
ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 8 din 24.01.22 s-a 
decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS TEHGAG GRUP SRL

IDNO 1006600041260

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641906885756?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641906885756?tab=contract-notice
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Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pa-
gina web)

 Str. Mesager, 8, tehgazgrup@gmail.com, 078899576

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      

Asociație de operatori economici  (societate mix-
tă, 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 contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 OXIGEN MEDICAL 24100000-5 4500 886 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:tehgazgrup@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       2   din 24.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol

Localitate s.Doroțcaia,  raionul Dubăsari

IDNO 1007600016926

Adresa s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, Liceul Teoretic Doroțcaia

Număr de telefon/fax 0248 45 805

E-mail liceulgrig@gmail.com

Adresa de internet www.ltgrigoriopol.md

Persoana de contact Beț Tatiana ,   069586997   ,  liceulgrig@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii  R      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de transport rutier

Anunțul de participare Nr.: 21047418
Data publicării: 23.11.2021
Link:  //achizitii.md/ro/public/tender/21047418/lot/11538473

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 17.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA “Дубоссарское Автотранспортное предприятие N3”

IDNO 1009615000473

Date de contact 

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

or.Dubăsari,str.

ZoiaKosmodemianskaia,71/060473151/ theoonly0@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  R      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu  R     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de transport rutier 60100000-9 215 pers. Nr.1 din 
03.01.2022

739967,40

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 R       
Da        

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

Nu R       

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 nu

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din_27 decembrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria s.Palanca

Localitate s.Palanca

IDNO 1007601005372

Adresa MD4227 s.Palanca str.Ac.Ghidirim12 r/l  Stefan Voda

Număr de telefon/fax 024247237/024247401

E-mail palanca.primaria@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Resetnicova Elena  067100825/ 024247401

palanca.primaria@mail.ru

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea  ofertelor de pret
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări X

Obiectul de achiziție Lucrari de amenajarea parcului de agrement  din s.Palanca r/l Stefan 
Voda

Anunțul de participare Nr.: 21046042
Data publicării: 28 octombrie  2021
Link: ocds-b3wdp1-MD-1635427577775

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635427577775
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __3__ din _19 noiembrie  2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL MARIALEXPRIM
IDNO 1011608000825

Date de contact 

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

068507766

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Pavarea terenului

Amenajarea parcului de agrement
45233161-5 1 deviz Nr.36 din 

29.11.2021 691802.00

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

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 25.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care Mi-
nisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova are calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea 
evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor și frecvenţe-
lor radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe 
radio și al asigurării compatibilităţii electromagnetice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  □   

Servicii  R 
Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică și reparație a transportului 

auto
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639729923218

Data publicării: 17.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639729923218?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729923218?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729923218?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din  12 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „ARIA-DUCA” SRL

IDNO 1010600007485
Date de contact 

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

mun. Chișinău, șos. Muncești 29, tel: 068555499; 

e-mail: info@autoaria.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da  □      Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA, lei

1 Servicii de deservire tehnică și 
reparație a transportului auto 

 50110000-9  11 un. 19/01-1 din 
19.01.2022

261 599,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21048980 din 26.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM Grădina Zoologică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600114422
Adresa mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Număr de telefon/fax 022 768 977
E-mail achizitii@zoo.md 
Adresa de internet www.zoopark.md
Persoana de contact Pîslari Tatiana, 022 768 977, achizitii@zoo.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Produse Cerealiere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048980

Data publicării: 20.12.2021
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639994233795

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 

mailto:achizitii@zoo.md
http://www.zoopark.md
mailto:achizitii@zoo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639994233795
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21048980 din 12.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ”Geoter-Com„ SRL

IDNO 1003600009799

Date de contact 

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

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, Republica 
Moldova, tel.068799397, geotercom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Floare-soarelui 03211900-2 3500 kg 21048980/1 
din 19.01.2022

55358.856

2

Porumb
03211200-5 5400 kg

21048980/1 
din 19.01.2022

28576.80

3 seminte de canar 03211900-2 300 kg 21048980/1 
din 19.01.2022

24120.00

4 Nuci alune (funduc) decojit 03211900-2 40 kg 21048980/1 
din 19.01.2022

10599.60

Denumire ”Delmix Prim„ SRL

IDNO 1010600031257

Date de contact 

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

MD-2044, mun. Chișinău, str. Titulescu, 39 ap.4, Repu-
blica Moldova, tel.(067) 300 455, alexbev@mail.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

mailto:alexbev@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Nuci migdale decojite 03211900-2 20 kg 21048980/2 
din 19.01.2022

5100,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 193/2 din 31.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
Număr de fax 0-22-53-24-07
E-mail oficial amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amtbotanica.ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii curațenie
Cod CPV 90919200-4
Valoarea estimată a achiziției 3 000 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21028775/

Data publicării anunțului de participare 29.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □ V     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □ V   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ V

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: -
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 26.11.2020

Denumirea operatorului economic Proterra Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr:193

Data: 31.12.2020

mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amtbotanica.ms.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
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Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2 743 038,00
Inclusiv TVA: 3 291 645,60

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □ V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ V

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct.2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modifi-
cării (după caz)

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

Nu se aplică  □ V
Modificarea anterioară a contrac-
tului de achiziții publice (după caz)

Nu □ 

Da □ V

La 31.12.2021 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea contrac-
tului de achiziții până la 31.01.2022 cu majorarea contractului în sumă de 
228 586,50 lei fără TVA sau 274 303,80 lei cu TVA.

 [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante Nu se aplică  □ V

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 În rezultatul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1601366260389 din 05.11.2020 a fost încheiat cu ”Proterra 
Grup” SRL contractul nr. 193 din 31.12.2020 pentru achiziționarea serviciilor de curațenie.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Procedura de achiziție pentru anul 2022 a fost inițiată la data de 09.10.2021. La data de 31 ianuarie 2022 AMT 
Botanica nu are procedura finalizată din cauza tergiversărilor condiționate de contestările depuse de ofertanți. În 
baza Deciziei nr. 03D-18-22 din 22.01.2022 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, grupul de lucru 
a efectuat reevaluarea ofertelor. Reieșind din termenele prevăzute de așteptare pentru încheierea contractelor, la 
01.02.2022 AMT Botanica va fi în imposibilitatea semnării unui contract prestări servicii curățenie. Sistarea serviciilor 
curățenie și neîncheierea unui nou contract pentru anul 2022, va genera riscul nerespectării regimului sanitaro-igie-
nic și epidemiologic, și implicit apariția și răspândirea în cadrul subdiviziunilor instituției a infecțiilor asociate actului 
medical.

 În contextul celor expuse, grupul de lucru a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractul 
nr.193 din 31.12.2020 până la 07.02.2022 și de a majora contractul dat cu 58 779,39 lei, ceea ce constituie circa 
1,78% din suma inițială a contractului.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.193/2 din 31.01.2022 a 
fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenul de valabilitatea a contractul până la 07.02.2022 
și majorarea contractul dat cu 58 779,39 lei.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Proterra Grup 
SRL

193/2 31.01.2022 48 982,82 58 779,39

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 55/22 din 25 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Extinderea complexului de studii al Universității de Stat 

Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Cen-
trului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr 
Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa 
finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în mu-
nicipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnolo-
gic din regiunea de dezvoltare Nord

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 206 620 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1587735039291
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1587735039291?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24 aprilie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională

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

Nr. 99/20 din 2 iunie 2020

Denumirea operatorului economic SA Constructorul
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 153

Data: 16 iulie 2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 723 025,86 MDL

Inclusiv TVA: 9 267 631,03 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
Termen de execuție 10 luni calendaristice (termen de execuție inițial)

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

I. 

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 

alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului privind achizițiile publice de lucrări

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

1. Da. A fost ajustată valoarea contractului din cauza majorării 
cotelor asigurărilor sociale și medicale de la 22,5% la 24%

Valoarea contractului a crescut cu 13 322,76 lei cu TVA: de la 
9 267 631,03 lei cu TVA la 9 280 953,79 lei cu TVA (Dare de sea-
mă nr. 65/21 din 18 februarie 2021 examinată de către AAP)

2. Da. A fost majorată valoarea contractului deoarece s-au in-
clus lucrări:

Valoarea contractului a crescut cu 1 382 743,95 lei cu TVA: de 
la 9 280 953,79 lei cu TVA la 10 663 697,74 lei cu TVA (Dare de 
seamă nr. 75/21 din 11 iunie 2021 examinată de către AAP)

La fel s-a majorat termenul de execuție din cadrul contractu-
lui, deoarece s-au inclus lucrări

Termenul de execuție din contract s-a mărit cu 60 de zile (2 
luni): de la 10 luni calendaristice la 12 luni calendaristice

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
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Înainte de modificare:

DESCRIEREA ACHIZIȚIEI ÎNAINTE DE MODIFICARE:

Lucrările la Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesită-
țile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa 
finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare si transfer tehnologic din 
regiunea de dezvoltare Nord care rezultă din contractul nr. 153 din 16 iulie 2020 sunt de următoarele tipuri: 

Rezistenta. Bloc N4

Arhitectura (SA) Bloc Nr.4 (Lot 1)

Bloc Nr.4 Instalații interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Выделение этапа N1)

Bloc N4. Echipament electric de forță și iluminat interioare (1 Lot)

Bloc N4. Rețea de telecomunicație (1 etapa)

Construcții structuri metalice. Bloc N4

Rezistența. Bloc Nr.5 (Lot 1)

Bloc Nr.5 (Lot 1) Arhitectura (SA)

Bloc Nr.5 Instalații interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Выделение этапа N1)

Bloc N5. Echipament electric de forță si iluminat interioare (1 Lot)

Bloc N5. Rețea de telecomunicație (1 Lot)

Construcții structuri metalice. Bloc N5

După modificare:

DESCRIEREA ACHIZIȚIEI DUPĂ MODIFICARE:

ARGUMENTAREA TEHNICĂ A PROIECTANTULUI:

a necesitații operării modificărilor în documentația de proiect și deviz. 

Copia textului din argumentarea tehnică a proiectantului Urbanproiect:

        Prin prezenta, INCP „URBANPROIECT” în urma examinării obiectului în șantier, cu referire  la excluderea unor lu-
crări, volumele cărora sunt majorate, la proiectul „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo 
din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, 
mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 1”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a 
Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”, constatăm  următoarele:

       Odată cu începerea lucrărilor de construcție montaj la șantier antreprenorul, beneficiarul, și responsabilul tehnic 
al proiectului au anunțat volume de lucrări majorate în documentația de proiect și deviz. Pentru a face economii de 
resurse aprobăm spre excludere următoarele volume:

• Surplus de beton M200 turnat în stâlpi, în cadru, preparat cu centrala de betoane in buiandruj, beton М200 
armat turnat in fundatie
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• Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm

• Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

• Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusive

• Dibluri din metal ДВ-М12

• Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul 
pardoselii (стекл.перегор.в алюм.рамах на партерном этаже)

• Obiecte de tâmplărie în surplus: Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu in-
altimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8), Ferestre 
din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  
pina la 3,00 mp inclusiv  (ОК-5, ОК-6, ОК-7), Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, 
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
(туалетные двери из панелей ЛДСПс меламиновым покрытием толщ.12 мм) (D-1, D-1*), Usi metalice confectiona-
te din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata 
tocului pina la 7 mp inclusiv

• Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra-
fata mai mare de 16 mp (120mm)

• Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in inca-
peri cu suprafata mai mare de 16 mp.

• Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra-
fata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон В25) 60mm

• Tualeтные перегородки из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщиной 12 мм на анодированном 
алюминевои профиле (профиль алюминевый 0,54кг на м2)

• Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizon-
tale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (reparatiea acoperisului BE - 1,3,5)

• Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizon-
tale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi

• Lucrări și utilaje de electromontaj si retea telecomunicatie, etc

Reieșind din cele menționate mai sus, ÎS ”URBANPROIECT” declară pe proprie răspundere că lucrările ce urmează a 
fi excluse nu afectează exigențele de bază a proiectului și nu necesită verificare suplimentară la verificatori atestați. 
Astfel, se acceptă Actul de constatare a volumelor de lucrări de construcţie și finisare ce urmează a fi excluse din  do-
cumentația tehnică a obiectului „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa 
III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul 
nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare 
si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord” din 29.10.2021

COPIA TEXTULUI DIN ACTUL DE CONSTATARE:

Comisia în următoarea componență:

Constantin Bândiu -  Șef Secţie Managementul Integrat al Proiectelor, ADR Nord            

Veronica Savin  - Specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Nord                

Natalia Gașiţoi - Rector, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Anatol Ceban - Manager de proiect, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți
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Liviu Surdu  - Director tehnic ”Marisan Procon”SRL 

Ivan Boeștean  - Responsabil tehnic 

Moloșag Mihail  - Director SA “ CONSTRUCTORUL”  

Cozlov    Dmitrii      -  architect sef proiect

Salamatov Igor    -   inginer sef proiect

A întocmit АСТUL de constatare privind excluderea volumelor de  lucrări de construcție și finisare din documentația 
tehnică la obiectul: Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru 
necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 
5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 1 în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare si transfer 
tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord care prevede următoarele:

În urma examinării prin suprapunere a volumelor de lucrari din oferta proiectului de executie cu situația de facto la 
șantierul de construcție și conform demersului Antreprenorului general SA „CONSTRUCTORUL” comisia  a constatat 
că următoarele volume de lucrări incluse în caietul de sarcini și ofertă ce nu necesită a fi executate la obiect și anume:  

Lucrari de electromontaj si retea telecomunicatie

№

crt.

Simbol 
norme 
și Cod  

resurse
Lucrări și cheltuieli U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare
1 08-03-

600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00
2 08-02-

407-1
Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, dia-
metru pina la 25 mm 100 m 12,00

3 Pretul 
firmei Contor ZMG310CR 380В 5-100A buc 1,00

2.1. Capitolul 1. Lucrrari de montare
4 08-02-

407-1
Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, dia-
metru pina la 25 mm 100 m 4,30
3.1. Capitolul 1. Lucrrari de montare 
3.1.1. Capitolul 1.1  Retea de calculatoare

5 10-04-
066-07  WI-FI точка доступа buc 6,00

6 10-02-
030-01 Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P buc 2,00

3.1.2. Capitolul 1.2  Ceasoficarea
7 10-08-

015-01  Ceasornice autonome buc 8,00
8 10-02-

016-06 Bloc de alimentare buc 8,00
3.1.3. Capitolul 1.4 Piese de montaj

9 Pretul 
firmei Соединитель MS buc 100,00

10 10-06-
037-08

Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau 
doza, КП-1 подпольная buc 8,00
4.1. Capitolul 1.  Lucrari de montare 
4.1.1. Capitolul 1.1  Retea de calculatoare

11 10-04-
066-07 WI-FI точка доступа buc 7,00

4.1.2. Capitolul 1.2  Ceasoficarea
12 10-08-

015-01 Ceasornice autonome buc 9,00
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13 10-02-
016-06 Bloc de alimentare buc 9,00

Lucrari de constructie

№

crt.

Simbol 
norme 
și Cod  

resurse
Lucrări și cheltuieli U.M.

Cantitate con-
form datelor 
din proiect

1 2 3 4 5
 1. DL N 2-1-1  Bloc 4  Rezistenta

1.1. Capitolui 2.Стойки СТМ-1 (1шт), СТМ-2 (2шт), (С-31)

1 CA04F Beton М200 turnat in stilpi, m3 0,420
 2 CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm kg 23,600
 3 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm kg 57,520
 4

CB02D
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoa-
se scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre 
exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 4,200

1.2. Capitolul 3. Перемычки ПРМ 1,2,3
5 CA04F Beton М200 turnat in cadru, preparat cu centrala de betoane in bu-

iandruj m3 0,250
 6 CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm kg 9,100
 7 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm kg 62,500
 8 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu 

greutatea sub 4 kg kg 5,700
 9

CB02C
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoa-
se scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv 
sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 4,200

 10 CK35A Dibluri din metal ДВ-М12 buc 7,000
11 CA04F Beton М200 turnat in stilpi si buiandruji m3 2,050
 12 CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm kg 101,400
 13 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm kg 275,750
 14 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu 

greutatea sub 4 kg МН-1 kg 25,400
 15

CB02D
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoa-
se scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre 
exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 18,600

 16 CK35A Dibluri din metal ДВ-М12 buc 31,000
17 CA03G Beton М200 armat turnat in fundatii m3 10,500
 18 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si 

montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii kg 407,190
19

CK22B
Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 
35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (стекл.перегор.в 
алюм.рамах на партерном этаже)

m2 4,000

2.2. Capitolul 3. Ferestre 
20

CK19C
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 
mp inclusiv  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8)

m2 13,720

 21
CK19A

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 
mp inclusiv  (ОК-5, ОК-6, ОК-7)

m2 8,580

2.3. Capitolul 4. Usi (la et -1, 0, 5)
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1 2 3 4 5
22

CK03A

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru 
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, monta-
te pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
(туалетные двери из панелей ЛДСПс меламиновым покрытием 
толщ.12 мм) (D-1, D-1*)

m2 0,950

2.4. Capitolul 6. Sahta de ventilare
2.4.1. Capitolul 6.3. Sahta de ventilare (ВE-5)

23 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroa-
be. m3 16,000

24
CG22A

Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, 
driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(120mm)

m2 21,300

 25
CG22A5 

k=2

Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton 
turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 

m2 21,300

 26

CK12A

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri 
din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 
pina la 7 mp inclusiv 

m2 2,200

3. DL N 2-2-2  Bloc 5  Arhitectura (SA)
3.1. Capitolul 1. Lucrari de demontare

27 Rp-
CO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, 
masti, etc.) m2 13,720
3.2. Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori

28
CK22B

Туалетные перегородки из панелей ЛДСП с меламиновым 
покрытием толщиной 12 мм на анодированном алюминевои 
профиле (профиль алюминевый 0,54кг на м2)

m2 6,250

3.3. Capitolul 3. Ferestre 
29

CK19C
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 
mp inclusiv  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4)

m2 21,730

3.4. Capitolul 4. Usi
30

CK21D

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si 
accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la 
constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu su-
prafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остекленное матовое стекло) 

m2 3,860

 31

CK03A

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru 
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, monta-
te pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
(туалетные двери из панели ЛДСП с меламиновым покрытием 
толщиной.12 мм)

m2 2,200

32
CG22A

Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, 
driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(шлифованный бетон В25) 60mm

m2 303,900

 33
CG22A5 

k=4

Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in in-caperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton 
turnat, in cazul uti-lizarii betonului gata preparat, se  scade 

m2 -303,900

34
CG22A

Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, 
driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
(шлифованный бетон В25) 60mm

m2 304,100

 35
CG22A5 

k=4

Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in in-caperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton 
turnat, in cazul uti-lizarii betonului gata preparat, se  scade 

m2 -304,100

3.6. Capitolul 7. Lucrari de finisare exterioara
36

CL18A
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, 
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau 
partial in beton 

kg 299,200
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1 2 3 4 5
 37

IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construc-
tiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de 
email, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile 
cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

t 0,300

4. DL N 2-1-1-2a  Dloc 4  Rezistenta
4.1. Capitolul 2. Pandus

38

CC02L

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu 
dia-metrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inal-
timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu 
cofraje glisante

kg 200,000

5. DL N 2-1-2-1a  Bloc 4  Arhitectura (SA)
5.1. Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori

39 CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 
m, zidarie ordinara m3 12,760
5.2. Capitolul 5. Acoperisul

40
Rp-

CI34A2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara 
in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport 
continuu, pentru membrane in 2 straturi (reparatiea acoperisului 
BE - 1,3,5) 

m2 12,300

 41 Rp-
CI34A2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara 
in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport con-
tinuu, pentru membrane in 2 straturi

m2 120,350

 42 CE05B crt. 20  Glafuri din tabla  zincata gr. 08 mm (парапет) m2 14,000
6. DL N 2-1-2-2a  Bloc 4  Arhutectura (SA)
6.1. Capitolul 4. Acoperisului

43 Rp-
CI34A2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara 
in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport con-
tinuu, pentru membrane in 2 straturi 

m2 39,650

 44 CE05B Banda din tabla zincata gr.0.7mm 100mm*210m (прижимная 
планка по периметру парапета) m2 10,000
7. DL N 2-2-2-1a  Bloc 5  Arhitectura (SA)
7.1. Capitolul 1 Pereti si pereti despartitori

45
CK22B

Туалетные перегородки из панелей ЛДСП с меламиновым 
покрытием толщиной 12 мм на анодированном алюминевои 
профиле (профиль алюминевый 0,54кг на м2)

m2 42,380

46 CD07A Placarea peretilor cu tabla profilata (температурный шов) m2 6,600
8. DL N 2-2-2-2a  Bloc 5  Arhitectura (SA)
8.1. Capitolul 2. Pardoseala  Cota 0,000  303.9 m2

47 CI14A Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 87,700

CONCLUZIILE COMISIEI CARE A ÎNTOCMIT ACTUL DE CONSTATARE:

Autorul de proiect va elabora devizele de cheltuieli privind excluderea volumelor menționate mai sus din devizul 
inițial.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

ARGUMENTAREA TEHNICĂ A PROIECTANTULUI:

a necesitații operării modificărilor în documentația de proiect și deviz. 

Copia textului din argumentarea tehnică a proiectantului Urbanproiect:

        Prin prezenta, INCP „URBANPROIECT” în urma examinării obiectului în șantier, cu referire  la excluderea unor lu-
crări, volumele cărora sunt majorate, la proiectul „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo 
din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, 
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mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 1”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a 
Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”, constatăm  următoarele:

       Odată cu începerea lucrărilor de construcție montaj la șantier antreprenorul, beneficiarul, și responsabilul tehnic 
al proiectului au anunțat volume de lucrări majorate în documentația de proiect și deviz. Pentru a face economii de 
resurse aprobăm spre excludere următoarele volume:

• Surplus de beton M200 turnat în stâlpi, în cadru, preparat cu centrala de betoane in buiandruj, beton М200 
armat turnat in fundatie

• Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm

• Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

• Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusive

• Dibluri din metal ДВ-М12

• Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul 
pardoselii (стекл.перегор.в алюм.рамах на партерном этаже)

• Obiecte de tâmplărie în surplus: Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu in-
altimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8), Ferestre 
din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  
pina la 3,00 mp inclusiv  (ОК-5, ОК-6, ОК-7), Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, 
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
(туалетные двери из панелей ЛДСПс меламиновым покрытием толщ.12 мм) (D-1, D-1*), Usi metalice confectiona-
te din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata 
tocului pina la 7 mp inclusiv

• Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra-
fata mai mare de 16 mp (120mm)

• Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in inca-
peri cu suprafata mai mare de 16 mp.

• Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra-
fata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон В25) 60mm

• Tualeтные перегородки из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщиной 12 мм на анодированном 
алюминевои профиле (профиль алюминевый 0,54кг на м2)

• Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizon-
tale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (reparatiea acoperisului BE - 1,3,5)

• Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizon-
tale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi

• Lucrări și utilaje de electromontaj si retea telecomunicatie, etc

Reieșind din cele menționate mai sus, ÎS ”URBANPROIECT” declară pe proprie răspundere că lucrările ce urmează a 
fi excluse nu afectează exigențele de bază a proiectului și nu necesită verificare suplimentară la verificatori atestați. 
Astfel, se acceptă Actul de constatare a volumelor de lucrări de construcţie și finisare ce urmează a fi excluse din  do-
cumentația tehnică a obiectului „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa 
III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul 
nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare 
si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord” din 29.10.2021
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VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (nr. 181/22 din 24 ianuarie 2022) de modificare a contractului de achiziție nr. 153 din 
16 iulie 2020 a fost încheiat acordul adiţional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 612 252,46 (șase sute douăsprezece mii, două sute cincizeci și doi lei, 46 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 4.1 al acestuia care va avea următorul conținut –

Punctul 4.1 Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
10 051 445,28 (zece milioane, cincizeci și una mii, patru sute patruzeci și cinci lei, 28 bani) inclusiv TVA

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Construc-
torul

Nr. 3 25.01.2022 Micșorare cu 510 
210,38 MDL

Valoarea con-
tractului se di-
minuează de la

8 886 414,78 
MDL

până la

8  376 204,40 
MDL

Micșorare cu 612 252,46 
MDL

Valoarea contractului se 
diminuează de la

10 663 697,74 MDL

până la

10 051 445,28 MDL

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din  09.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-401
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-323, 022-436-388, 022-436-357

tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

24300000-7 Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei 2 428 778,59

Lot 1 24315610-4
Silicat de sodiu 
(sticla lichidă), 

Na2SiO3

1909,7 
kg

ГОСТ (ТУ) 13078-81 sau echivalentul;
Modulul - 2,6 - 3
Aspectul - lichid transparent, fără miros
Solubilitatea - solubil în apă
Conţinutul SiO2, % - 31 - 36
Conţinutul Na2O, % - 10,9 - 13
Conţinutul Al2O3, Fe2O3, % ≤ 0,25
Densitatea, g/cm3 - 1,47 – 1,52
pH-ul soluţiei - 11-13

28 072,59

Lot 2 24300000-7 Complexonat de 
zinc 100 l

ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau echi-
valentul;
Calificarea - calitatea superioară
Densitatea, g/cm3 - 1,2-1,3
pH-ul soluţiei - 8-10
Conţinutul de zinc (Zn), % - 4,8-5,3
Formula chimică - C2H4Na2O7P2Zn

7 366,00

https://achizitii.md
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Lot 3 24311411-1 Acid sulfuric teh-
nic (H2SO4) 150,0 t

ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul;
Calificarea - calitatea 1
Aspectul exterior  - lichid transparent puțin vâs-
cos
Conținutul  de monohidrat H2SO4, %, - 92 - 94
Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de - 0,02
Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, 
nu mai mult de - 6
Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de - 
0,05

603 000,00

Lot 4 24311522-2 Soda caustică 
lichidă  (NaOH) 80,0 t

ГОСТ 55064-2012 sau echivalentul;
Aspectul exterior - Lichid transparent sau slab 
colorat
Conținutul de hidroxid de sodiu, %, nu mai 
puțin de - 46
Conținutul de Na2CO3, %, nu mai mult de - 0,6
Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de - 3,0
Conținutul de fier, %, nu mai mult de 0,007
Conținutul de NaClO3, %, nu mai mult de - 0,25

875 840,00

Lot 5 24311470-2 Acid clorhidric 
(HCl) 6,0 t

ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016 sau echivalentul;
Conținutul  de mercur ( Hg ) , %, nu mai mult 
de - 0,0003
Aspectul exterior - lichid incolor sau de culoare 
slab gălbuie
Conținutul  de HCl, %, nu mai de puțin  de - 35
Conținutul  de fier (Fe) , %, nu mai mult de 
-0,001
Conținutul  de clor liber , %, nu mai mult de 
-0,002
Conținutul  de arseniu ( As ) , %, nu mai mult 
de - 0,0001
Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, 
nu mai mult de - 0.01

24 000,00

Lot 6 24300000-7 Var nestins (CaO) 200,0 t

ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul;
Conținutul de CaO + MgO, %, mai mare de - 90
CO2, % nu mai mult de - 3
MgO activ, % nu mai mult de - 5
Conținutul de impurități, %, nu mai mult de 
-7
Granulația, mm, nu mai mult de - 2

637 500,00

Lot 7 24300000-7 Sare tehnică 
(NaCl) 184,0 t

ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul;
Granulația, mm - 0-3
Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 93 
Fracția de masă  a Ca, % nu mai mult de - 0,02
Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,01
Culoarea - Alb, bej, gri
Substanțe insolubile, % - max. 0,5

253 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □



171

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în fur-
nizarea și comercializarea produselor chimice, în 
conformitate cu prevederile legale din Republica 
Moldova. 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție 09.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   09.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-401
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-323, 022-436-388, 022-436-357

tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Canti-
tate/ 

Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

24900000-3 Achiziționarea produselor chimice pentru tratarea apei 2 358 912,17

Lot 1 24962000-5
Anionit AH-31

sau echivalentul 
5 t

ГОСТ 20301-74; 

ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul;

Aspectul exterior - Granule neuniforme de 
culoare galbenă;

Mărimea granulelor, mm - 0,4 – 2,0;

Fracția  volumetrică,  % nu mai puțin de – 92;

Volumul specific al formei OH , cm³/g - 3,3 ± 
0,2;

Conținutul umidității , %, nu mai mult de – 5;

Capacitatea totală  de schimb, mg-echiv/m³, 
nu mai puțin de - 2,6;

Capacitatea de schimb dinamică, mg-echiv/
m³, nu mai puțin de – 1280;

Rezistența osmotică, %, nu mai puțin de – 85

581 225,00

https://achizitii.md


173

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

Lot 2 24962000-5
Cationit C-100H

sau echivalentul
5 m³

ISO 9001:2008;

Structura matricei polimerice - polistiren reticu-
lat divinilbenzen;

Aspectul exterior - Granule sferice de culoare 
cafenie;

Conținutul umidității , % ( forma H+) 51 -55;

Capacitatea totală de schimb, forma H +:

-cationit umed după volum, g-echiv/l, nu mai 
puțin de - 1,8;

Forma  ionică - H+;

Numărul de particule întregi, % - 98;

Granule cu fusuri, % - 2;

Cioburi, % - 0;

Formă neregulată, % - 0.

449 350,50

Lot 3 24962000-5
Cationit C-104

sau echivalentul
1 m³

ISO 9001:2008;

Structura matricei polimerice - Acril – divinil-
benzen;

Aspectul exterior - Granule sferice de culoare 
alb-gălbuie;

Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de 
– 95;

Conținutul umidității , (forma H+)% - 45 -55;

Greutate specifică, formă H+ umedă, cationit 
umed, g/ml - 1,18;

Capacitatea totală de schimb, forma H +,:

-cationit umed după volum, g-echiv/l, nu mai 
puțin de - 4,2;

Forma  ionică - H+.

169 166,67

Lot 4   24962000-5
Anionit A-400

sau echivalentul
4 m³

ISO 9001:2008;

Structura matricei polimerice - polistiren reticu-
lat divinilbenzen;

Aspectul exterior - Granule sferice transparente 
de culoare galbenă-cafenie;

Numărul de particule întregi, %  nu mai puțin 
de - 98;

Grupa funcțională - R(CH3)2N+;

Conținutul umidității ,% - 48 - 57;

Forma ionică - Cl-;

Capacitatea totală de schimb, nu mai puțin 
de: -schimbător de anioni umed după volum, 
g-echiv/l; - 1,3;

Masa specifică în vrac, g/l  - 690.   

689 520,00
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Lot 5   24962000-5 Cărbune BAU 1,5 t

ГОСТ 6217-74 sau echivalentul;

Aspectul exterior - Boabe de culoare neagră 
fără impurități mecanice;

Capacitatea de adsorbție după iod, % nu mai 
puțin de - 60;

Volumul total al porilor după apă, cm3/g, nu 
mai puțin de - 1,6;

Densitate în vrac, g / dm3 - 280;

Compoziție fracției,%,

Fracția de masă a reziduului pe sita: 

Nr. 36, nu mai mult de – 2,5;

Nr. 10 , nu mai puțin de – 95,5;

Pe un palet,  nu mai mult de – 2,0;

Fracție de masă a cenușei, %, nu mai mult 
de – 6;

Fracție de masă a umidității, % nu mai mult 
de – 10.

110 850,00

Lot 6 24962000-5 Hidroantracit 8 m³

ГОСТ Р 51641-2000;

ТУ0321-001-188996991-99 sau echivalentul;

Conținutul de cenușă, %, - 4,0;

Conținutul de sulf, %, nu mai mult de - 1,0;

Densitate în vrac (masa specifică), g/cm3, nu 
mai puțin de - 1,6;

Masa în vrac (în volum), g/cm - 0,8-0,9;

Capacitate de măcinare, % - 2,8- 4;

Abraziune, % - 0,3-0,5;

Compoziție granulometrică, mm - 0,8-2,0.

108 800,00

Lot 7 24962000-5 Octadecilamina 
(ODA) 200 kg

ТУ У 24.6-34155997-003:2007 sau 
echivalentul;

Densitatea, g/cm³  - 0,86;

Amina primară, nu mai puțin de - 98%;

Amină secundară, nu mai mult de- 0,2%;

Valoarea conținutului de amină - min. 204 
mgKOH/g;

Umiditatea;% - 0,2,

Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) - 
max.3

Temperatura fierberii, C° - 346.8°,

Aspectul - substanța sub  formă de fulgi albi 
(granule mici de culoarea albă);

Solubilitatea - Slab solubil.

250 000,00
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în fur-

nizarea și comercializarea produselor chimice, în 
conformitate cu prevederile legale din Republica 
Moldova. 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție 08.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

 
 
 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 16 din 08.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 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, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor / serviciilor / 

lucrărilor
Lot 

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea 
achiziției

Valoarea esti-
mată,

lei fără TVA

1

44110000-4 Livrarea materia-
lelor pentru con-

strucții 

Lot 1: SLP Chișinău, 
str. Vadul lui Vodă, 155 buc Materiale de 

construcţii 642 739,00

2 Lot 2: SLP Drochia, 
s. Țarigrad buc Materiale de 

construcţii 435 400,00

3
Lot 3: SLP Vulcănești, 

r-nul Cahul,  
com. Вurlасепi

buc Materiale de 
construcţii 135 385,00

Suma totală: 1 213 524,00

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. II - IV 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 11 din 03.02.2022

privind achiziționarea RFQ_118  Achiziționarea Serviciilor de Asigurare Casco si RCA  prin procedu-
ra de achiziție deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS. ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 15 03

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea estima-
tă 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 66516100-1
Asigurare Cas-

co si RCA  Serv. 1

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

870.000

Valoarea estimativă totală 870.000
 
 
 
 
 
 

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): nu aplică.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu aplică. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: conform anexelor la contract.

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 și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cri-
teriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Ținând cont de faptul ca, în con-
formitate cu Legea nr 414-XVI din 
22.12.2006 „Cu privire la asigurarea 
obligatorie de răspundere civila pen-
tru pagubele produse de autovehi-
cule”, tarifele pentru AORC (asigurare 
RCA) sunt stabilite de către Comisia 
Naționala a Pieței Financiare și sunt 
unice pentru toate companiile de asi-
gurare, pentru echivalarea ofertelor 
RCA se va lua in considerație un preț 
unic, iar întregul lot se va adjudeca 
operatorului economic care va prezen-
ta cea mai avantajoasă oferta pentru 
asigurarea CASCO și RCA 

100%

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Ținând cont de faptul că, în 
conformitate cu Legea nr 414-XVI din 22.12.2006 «Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civila pentru pagubele produse de autovehicule», tarifele pentru AORC (asigurare RCA) sunt stabilite 
de către Comisia Națională a Pieței Financiare si sunt unice pentru toate companiile de asigurare, pen-
tru echivalarea ofertelor RCA se va lua in considerație un preț unic, iar întregul lot se va adjudeca 
operatorului economic care va prezenta cea mai avantajoasă oferta pentru asigurarea CASCO și RCA.  
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18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data]  18.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

22. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

28. 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. 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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30. 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. 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Blocului de măsură și protecție prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md 

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/servi-
ciilor/lucrărilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
tatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

Lotul 1

1. 31219000-4 Bloc de măsură și protecție 
Monofazat un 5800  Conform caietului 

de sarcini
1200000

Lotul 2

2 31219000-4 Bloc de măsură și protecție 
Trifazat un 150 Conform caietului 

de sarcini
540000

Valoarea estimativă totală
 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

              Conform condițiilor caietului de sarcini

10. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic 100%
Nu se aplică
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] SIA “RSAP”.

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu 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:14.01.2022

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:08.02.2022 
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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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

31. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

32. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Cablu AVVG (Cablu de energie din aluminiu cu izolaţie şi manta din PVC) prin 
procedura de achiziție licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.
md

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor so-
licitate

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Canti-
tatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

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

Lotul 1

31321210-7
Cablu  5x25

analogic АВВГнг (N,PE)
km 1 Conform caietului 

de sarcini
38000

Lotul 2

31321210-7
Cablu  5x16

 [АВВГнг (А) 5x25 (N,PE)]
km 2 Conform caietului 

de sarcini
50000

Valoarea estimativă totală 88000

 
 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform condițiilor caietului de 
sarcini

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu 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 ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic 100%
Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022
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29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:08.02.2022

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Metal feros prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.
md

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 Conform caietului 
de sarcini 

1 31122000-7 Armatura ø 6 A1 kg 6 102 000

2 31122000-7 Armatura ø 10 A1 kg 9 153 000

3 31122000-7 Armatura ø 16 A1 kg 30 510 000

4 31122000-7 Armatura ø 20 A1 kg 2 34 000
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5 31122000-7 Armatura ø 36 A1 kg 0.150 2550

6 31122000-7 Armatura ø 50 A1 kg 0,150 2550
7 31122000-7 Armatura ø 70 A1 kg 0,200 3400

Total 47,5 807 500

Lotul 2
Conform caietului

de sarcini

1 31122000-7 Cornier  50x50x5 kg 13 221 000

2 31122000-7 Cornier  50x50x4 kg 1 17 000

3 31122000-7 Cornier  63x63x6 kg 10 170 000

4 31122000-7 Cornier  75x75x6 kg 13 221 000

5 31122000-7 Cornier  100x100x8 kg 15 255 000

Total 52 884 000

Lotul 3 Conform caietului 
de sarcini

1 31122000-7 Foi metal 4.0mm kg 3 51 000

2 31122000-7 Foi metal 6.0mm kg 2 34 000

3
31122000-7 Foi metal 2.0mm 

2500x1250
kg 5 85 000

Total 10

Lot 4 Conform caietului 
de sarcini

170 000

1
31122000-7 Tablă zincată 0,44-0,5

2000x1000
foi 200 36 000

Total
200

36 000

Lotul 5 Conform caietului 
de sarcini

1
31122000-7 Ţeava profil  40x25x3 kg 1 17 000

2
31122000-7 Ţeava ø 6 interior 6m kg 1 17 000

Total 2 34 000

Valoarea totală estimativă 1 931 500

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:Nu se  admit
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10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la de-
pozitul Beneficiarului  în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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       

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor specificate în 
caietul de sarcini

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț pe fiecare lot în 
parte și corespunderea specificațiilor tehnice

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic 100%
NU SE APLICĂ 

 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

         Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
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23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: tranșa a doua 
în luna iunie 2022

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): nivelul 3 . MD-111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reclouzelor  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.
md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/serviciilor/lucrări-
lor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 31214100-0 Reclouzere  un 14  Conform caietului 
de sarcini 2 500 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sarcini 
(C.S.)

Documentar, semnat și ștampi-
lat, conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ___16.00____________________________________________

- pe: [data] ___14.03.2022__________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.
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20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 17.03.2022, ora 13.00 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: 14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participa-
re:__08.02.2022_______________________

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
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sectoriale): Nivelul 3, MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate:  

       Producătorul garantează calitatea bunurilor livrate pentru o perioadă de 24 luni din        data li-
vrării.

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea separator cu siguranțe tripolar de tip exterior (CUT-OUT) 

pentru LEA 10 kV.

prin procedura de achiziție licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214110-3 Separator CUT-OUT 115/un Conform condițiilor caietului de 
sarcini

650 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
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13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic 100%
Nu se aplică

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] SIA “RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.
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22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

32. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
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locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea separator tripolar de tip exterior pentru LEA 10 kV cu cuțite de legare la pământ și 
izolatoare din polimer (Separator RLNDz). prin procedura de achiziție licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.
md 

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214110-3 Separator RLNDz 200/un Conform caietului de sarcini 830 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md


203

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1111 FEBRUARIE 2022, VINERI

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic 100%
Nu se aplică

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] SIA “RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
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zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

32. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj PT 10/0,4 kV prin procedura de achiziție licitație restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/servi-

ciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

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

lei

Lotul 1

1 31682310-6 Utilaj ID-0,4 kV,            
PT271AG47 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 50 000

Lotul 2

2 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            PT-
531DN18 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 270 000

Lotul 3

3 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            PT-
480DR17 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 400 000

Lotul 4

4 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT239FR24 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 400 000

Lotul 5

5 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            PT-
77GL11 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 270 000

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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Lotul 6

6 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT77RS35 7 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 400 000

Lotul 7

7 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV, PT-
517SG35 1 un. 1 Conform caietului 

de sarcini 450 000

Lotul 8

8 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV, PT31UN30 un. 1 Conform caietului 
de sarcini 400 000

Lotul 9

9 31682310-6 Utilaj -ID 10 kV PT445ZTO4, 
celulă de linie. un. 2 Conform caietului 

de sarcini 100 000

Valoarea estimativă totală 10 2 740 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
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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: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data] 14.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
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Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: ______24 luni______

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj ID 10 kv  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md achizitii@rednord.
md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Canti-
tatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 31682310-6 Utilaj pentru ID-10 
kV ( PD21AG46) un  1 Conform caietului 

de sarcini
4 300  000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit;

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sarcini 
(C.S.)

Documentar, semnat și ștampi-
lat, conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ___16.00___________________________________________

- pe: [data]__14.03.2022____________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.
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20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 17.03.2022, ora 13.00

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: 14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participa-
re:_08.02.2022________________________

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu
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31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111 

32. Informația privind garanțiile solicitate:                                                               Producătorul garantează 
calitatea bunurilor livrate pentru o perioadă de 24 luni din        data livrării.

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE
№ 13 din “7” ianuarie 2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea cap-tractorului » 

Nr. MTG-L-13/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldo-
vatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza 
Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură

Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de re-

ferință

Valoarea estimată 

(lei fără TVA)

1 34140000-0

Autove-
hicule de 

mare capa-
citate  

cap-tractor

buc 1 Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 2 650 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Cerințe față de operatorii economici:

• să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

• să nu se afle în proces de lichidare;

• să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

• să nu-i fie stopată activitatea; 

• sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligații-
le financiare față de fondurile de stat;

• să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practi-
carea acestui tip de activitate;

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

11. După caz, orice garanții solicitate:  

• Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.(Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 
zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.)

•  Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului. (Cumpărătorul 
restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii 
fără obiecții.)

12. Principalele modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul vân-
zătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe cate-
gorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

13. Principalele cerințe la depunerea ofertei:      

• Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu vor fi acceptate;

• Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

• Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română sau rusa.

• Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depune-
rea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse 
în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei 
naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

14. Termenii și condițiile de livrare solicitați: :  
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- termen de livrare:  trim. I -IV anul 2022;

- condiții de livrare: Livrarea la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui 
Vodă, 155.

15. Condiții referitoare la contract

• Termenul de valabilitate a contractului: Contract întra în vigoare din momentul semnării și este va-
labil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

• Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de așteptare 
de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.

16. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. 
d/o

Criteriile de calificare și de 
selecție (Descrierea criteriu-

lui/cerinței)
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obli-

gativitatea

1 Oferta:

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anun-
țul de participare, semnat și stampilat de către opera-
torul economic,

 confirmat prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, sem-
nat și stampilat de către operatorul economic, confir-
mat prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Specificații de preț: conform documentația de atribu-
ire (conform model - se anexează); Obligatoriu

Specificații tehnice: conform documentația de atri-
buire (conform model - se anexează); Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Ga-
ranție bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește  ofertantul în valoare de 2,0% din 
suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu 
mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la 
contul autorității contractante confirmat prin dispo-
ziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a participantului;

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transfe-
rului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, 
s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD-
95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA 
filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

3 Demonstrarea eligibilității 
de către ofertant/candidat:

Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștam-
pilată de către operatorul economic, confirmată 
prin semnătură electronică (conform modelului             
Anexa nr. 3 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității benefi-
ciarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activități ale unei 
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată 
de către operatorul economic, confirmată prin sem-
nătură electronică (conform modelului   Anexa nr. 4 
la anunțul de participare);

Obligatoriu
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4
Demonstrarea capacității de 
exercitare a activității profe-
sionale:

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformi-
tate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de 
înregistrare a întreprinderii 

Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - 
copii confirmate prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice a Partici-
pantului, valabil la data deschiderii;

Obligatoriu

Informație generală: semnat și stampilat de către 
operatorul economic, confirmat prin semnătură elec-
tronică (conform Anexei nr. 5 la Anunțul de partici-
pare)

Obligatoriu

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul 
economic, confirmat prin semnătură electronică 
(conform Anexei nr. 6 la Anunțul de participare)

Obligatoriu

5 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la 
bugetul public national, eliberat de către Serviciul 
Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectu-
are sistematică a plații impozitelor, taxelor și contri-
buțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data 
petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii 
ofertelor) - informația dată se verifică de către autori-
tatea contractantă pe site-ul Fisc.md);

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 
sau 2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică 
- copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electro-
nice;

Obligatoriu

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform 
Anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul 
economic va demonstra experiența în domeniul de 
activitate :

Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform Ane-
xei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă expe-
riența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu 
aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri 
în ultimii 3 ani: 
- un contract ce au avut ca obiect execuția unor 
livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției con-
tractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 
% din valoarea viitorului contract 

sau valoarea cumulată a tuturor contractelor execu-
tate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai 
mare decât valoarea viitorului contract 

sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei 
ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiec-
tului achiziției propuse 

- va demonstra conform datelor din rapoartele finan-
ciare prezentate;

Obligatoriu
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6 Demonstrarea capacității 
tehnice și /sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caie-
tul de sarcini; Obligatoriu

Criteriul abilității profesionale:

disponibilitatea de angajați calificați
Obligatoriu

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și 
ștampilat, și confirmat prin semnături electronică; Obligatoriu

Document care atestă relația ofertantului cu produ-
cătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

7 Asigurarea standardelor ca-
lității:

Certificate de calitate / conformitate a principalelor 
grupuri de bunuri; Obligatoriu

perioada de garanție a bunurilor - termen 24 de luni; Obligatoriu

8 Condiții de plată:

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor 
în termen de 90 de zile din momentul semnării Acte-
lor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi 
primite nu mai des de o dată în lună;

Obligatoriu

9
Garanția de bună execuție  
5% din valoarea contractu-
lui:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către 
instituția financiară unde se deservește  ofertantul în 
valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu 
termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea 
contractului sau prin transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștam-
pilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnătu-
rii electronice a participantului (se prezintă odată cu 
semnarea contractului).

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transfe-
rului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, 
s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD-
95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA 
filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032. 

Obligatoriu

 
 
Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;

• Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertan-
ților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în docu-
mentele de atribuire,la momentul depunerii ofertei;

•    Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate 
și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

•    Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

17.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; 
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut /  Reduceri avan-
tajoase / Calitatea mărfii / Termeni de livrare / Experiența operatorului economic în domeniul înde-
plinirii contractelor similare / Capacității tehnice și profesionale.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor.

Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie după cri-
terii în următorul volum:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Criteriul celui mai mic preț 70
2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-

lare de achiziții
10

3 Capacității tehnice / perioada de garanție a bunurilor 20
   Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 70 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
70 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

- pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electro-
nic prin intermediul SIA RSAP.

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (Ofertele întârziate vor fi respinse).

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului 
când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
06.01.2022.

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022

27. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Alte informații relevante: 

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md . 

Președintele Grupului de lucru       ____________________________  

Specificații de preț:

Obiectul: Furnizarea cap-tractorului

Numărul : MTG-L-13/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Preț unitar fără 

TVA
Preț unitar cu 

TVA
Suma fără 

TVA
Suma cu 

TVA
Termen de 

livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 cap-tractor buc 1        

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Furnizarea cap-tractorului

Numărul : MTG-L-13/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea con-
tractantă

Specificarea tehni-
că deplină propusă 

de către ofertant

Standarde de 
referință

Țara de 
origine Producătorul

1 2 3 4 5 6 7 8

1
cap-tractor

1 buc
Conform documen-

tației de atribuire
 (caietului de sarcini)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________
____________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         
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III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  __________
_____________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________

                                           (numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________ 

                        Denumirea  și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, 
competenta și resursele de care dispunem. 

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________________________ 

                                                                               (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:______________________ 

Semnătura, LȘ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

 

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

_____________________________________ 

    ( denumirea  operatorului economic)

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul 
operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:
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_______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE
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E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat 
contractele 

________________________________________________________________________________

similare și de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare 
opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________
____

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
_______ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-
verbale de recepție fața de devizele de cheltuieli anexate la 
contracte:_______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ________________
_______________________________________________________________

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.
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Anexa nr. 8

la anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/
numele 

beneficiarului/
Adresa

Calitatea 
Furnizorului/

Prestatorului*)

Preţul contract-
ului/ valoarea 
bunurilor/ser-
viciilor livrate/

prestate

Cantitatea 
(buc., km., 
serv.; ș.a.)

Perioada de 
livrare/pre-
stare (luni)

1     

2          

...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 
asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Construcții metalice în asortiment 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. 
moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partic-
ipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/servici-

ilor/lucrărilor solic-
itate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)
Lotul 1

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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1 45223100-
7 Confecţie metalică buc 19 ПБ-330-7Н (7073тм-Т4-1) 

zincată

1 950 000.00

2 45223100-
7 Confecţie metalică buc 9 ПБ-110-8 (9561тм-Т1-25) 

zincată

3 45223100-
7 Confecţie metalică buc 20 ПБ-110-15 (9495тм-Т1-7) 

zincată

4 45223100-
7 Confecţie metalică buc 8 ПCБ-110-1 (9561тм-Т1-

25) zincată

5 45223100-
7 Confecţie metalică buc 3 УБ-110-7 (9561тм-Т3-8) 

zincată

6 45223100-
7 Nod de fixare buc 10 KP-5 (7271 тм-т5-43 )

7 45223100-
7 Nod de fixare buc 40 KP-6 (7271 тм-т5-43 )

8 45223100-
7 Nod de fixare buc 5 KP-8 (7271 тм-т5-43 )

Valoarea estimativă totală 1 950 000.00

 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

            (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                              luna Mai – 
Iunie 2022,   locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău                

11. Termenul de valabilitate a contractului : până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cad-
rul unor programe de angajare protejată (după caz):      Nu

             (indicați da sau nu)

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

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anex-
at). Specificația tehnică asumată şi 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului 
anexat) Confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

5 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

6 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

7 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz: - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):   -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: 
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică -
 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: 21.03.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu  

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: 08.02.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

 
 
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

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II  MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoar-
ea de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 
 

privind achiziționarea serviciilor de ridicări topografice  prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@rednord.md.

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:achizitii@rednord.md
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Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate Locul amplasării Un/măs Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fiecare 

lot în parte), lei

1 2 3 4 5 6 7 8

Lotul - 1

1.1

71
35

18
10

-4

LC - 10 kV:   PT13BL24 - fost PT110. or. Balţi km 0,6

Conform caietului 
de sarcini

 

1.2 LC - 10 kV:   PT4AG12 - PT279BL24 or. Balţi km
1

1.3 LC - 10 kV:   PT4AG12 - PT5AG12 or. Balţi km

1.4 LC - 10 kV:   PT420C7 - PT364C30 or. Balţi km 0,3

1.5 LC-0,4 kV: PT289BL34F2 - CC___PT-
289BL34F__B/L  Bulgară,100 or.Balţi km

0,48

1.6 LC-0,4 kV: CC___PT289BL34F__B/L Bulgară,100 
--CC83PT289BL34F2 B/L Bulgară,114 or.Balţi km

1.7 LC-0,4 kV: CC83PT289BL34F2 B/L Bulgară,114 
--CC84PT289BL34F2 B/L Bulgară,116 or.Balţi km

1.8 LC-0,4 kV: CC84PT289BL34F2 B/L Bulgară,116 
--CC86PT289BL34F2 B/L Bulgară,106 or.Balţi km

1.9 LC-0,4 kV: CC86PT289BL34F2 B/L Bulgară,106 
--CC85PT289BL34F2 B/L Bulgară,104 or.Balţi km

1.10 LC-0,4 kV: CC85PT289BL34F2 B/L Bulgară,104 
--CC__PT289BL34F2 B/L Bulgară,102 or.Balţi km

1.11 LC-0,4 kV: CC__PT289BL34F2 B/L Bulgară,102 
--PT289BL34F15 or.Balţi km

1.12 LC-0,4 kV: PT289BL34F11- CC83PT289BL34F11 
B/L  Bulgară,114 or.Balţi km

1.13 LC-0,4 kV: PT80C4F2-- CC__PT80C4F2 B/L  
Ostrovski,48 or.Balţi km

0,32

1.14 LC-0,4 kV: CC__PT80C4F2 B/L Ostrovski,48--
CC__PT80C4F2 B/L Ostrovski,46 or.Balţi km

1.15 LC-0,4 kV: CC__PT80C4F2 B/L Ostrovski,46--
CC__PT80C4F2 B/L Ostrovski,44 or.Balţi km

1.16 LC-0,4 kV: PT80C4F10-- CC__PT80C4F2 B/L    
Ostrovski,44 or.Balţi km

  TOTAL Lotul - 1 km 2,7  

   

Lotul 2

2.1

71
35

18
10

-4

LEC - 10kV:  st.191 - PT106DN18 or. Donușeni km
0,55

Conform caietului 
de sarcini

 

2.2 LEC - 10kV:  PT106DN18 - PT531DN18 or. Donușeni km

2.3 LEC - 10kV:  PT480DR17 - 1PT341DR30         or. Drochia km

0,11
2.4 LEC - 10kV:  PT480DR17 - st. Nr. 87, LEA 10kV 

17DR or. Drochia km

2.5 LEC 0,4kV PT341DR30F6  or. Drochia km 0,06

2.6 LEC 0,4kV PT467DR17F3 or. Drochia km 0,15

2.7 LEC 0,4kV PT186DR17F2 or. Drochia, str. 31 
August, nr. 16 km

0,11

2.8 LEC 0,4kV PT186DR17F9 or. Drochia, str. 31 
August, nr. 18 km

2.9 LEC 0,4kV PT480DR17F2
or. Drochia str. 

Evgheni Gudanov, 
nr. 18

km

0,12

2.10 LEC 0,4kV PT480DR17F5
or. Drochia str. 

Evgheni Gudanov, 
nr. 18A

km

    TOTAL Lotul - 2 km 1,1    
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Lotul 3    

3.1
71

35
18

10
-4

LEC - 10kV:  ED15 (PT49 - PT363) or. Edinet km

1,95

Conform caietului 
de sarcini

 

3.2 LEC - 10kV:  ED15 (PT49 - PT94) or. Edinet km

3.3 LEC - 10kV:  ED8 (PT363 - PT106) or. Edinet km

3.4 LEC - 10kV:  ED2 (PT486 - PT2) or. Edinet km
0,65

3.5 LEC - 10kV:  ED2 PT486ED2 - st.73ED2 or. Edinet km

3.6 LEC - 10kV:  ieșire la PT45BR3 or. Briceni km 0,07

3.7 LEC - 10kV:  1PTMB413 - LEA10kV10OT st.31/7 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km 0,16

3.8 LEC-0,4kV PT489ED2 (PT489-mun.Edinet str.
Sos.Bucovinei19) mun.Edinet km

0,083.9 LEC-0,4kV PT489ED2 (mun.Edinet str.Sos.Bu-
covinei19/5-mun.Edinet str.Sos.Bucovinei19) mun.Edinet km

3.10 LEC-0,4kV PT489ED2 (mun.Edinet str.Sos.Bu-
covinei19/5-mun.Edinet str.Sos.Bucovinei19/4) mun.Edinet km

3.11 LEC-0,4kV PT82ED15-PDI B/L str.Independen-
tei108 mun.Edinet km

0,083.12 LEC-0,4kV PT82ED15-PDI B/L str.31August 2 mun.Edinet km

3.13 LEC-0,4kV PT82ED15  PDI B/L str.Independen-
tei108 -  str.31August2) mun.Edinet km

3.14 LEC-0,4kV PT86ED15-PDI B/L str.Independen-
tei25 mun.Edinet km 0,22

3.15 ID0,4kV PT413 spre CC  D.Cantemira 13 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

0,25

3.16 ID0,4kV PT413 spre CC  D.Cantemira 14 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

3.17 CC  D.Cantemira 13  -   CC D.Cantemira 16 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

3.18 CC  D.Cantemira 16  -   CC D.Cantemira 16a r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

3.19 CC  D.Cantemira 16a  -   CC D.Cantemira 14 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

3.20 CC  D.Cantemira 14  -   CC D.Cantemira 17 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

3.21 CC  D.Cantemira 17  -   CC D.Cantemira 13 r-ul Ocnita, or. 
Otaci km

    TOTAL Lotul - 3 km 3,46    

     

Lotul 4    

4.1

71351810-4

LEC - 10kV:  PD1FR6  -  PT274FR6 or. Florești km

0,85

Conform caietului 
de sarcini

 

4.2 LEC - 10kV:  PD1FR6  -  PT268FR6 or. Florești km

4.3 LEC - 10kV:  PD1FR6  -  PT74FR24 or. Florești km

4.4 LEC - 10kV:  PT113FR6  -  PT134FR6 or. Florești km 0,4

4.5 LEC - 10kV:  PT210FR6  -  PT73FR24 or. Florești km 0,46

4.6 LEC - 10kV:  PT70FR24  -  LEA 10 kV 24FR ST. 
NR.16 or. Florești km 0,4

4.7 LEC-0,4 kV PT239FR24, PDI - 0,4 kV blocului 
locativ Bul. Victoriei 19 or. Florești km

0,17

4.8 LEC-0,4 kV PT239FR24, PDI - 0,4 kV blocului 
locativ Bul. Victoriei 17 or. Florești km

4.9
LEC-0,4 kV   PDI - 0,4 kV blocului locativ Bul. 
Victoriei 13, PDI - 0,4 kV blocului locativ Bul. 
Victoriei 15 

or. Florești km

4.10 LEC-0,4 kV PT239FR24, PDI - 0,4 kV blocului 
locativ Bul. Victoriei 13 or. Florești km

4.11
LEC-0,4 kV   PDI - 0,4 kV blocului locativ Bul. 
Victoriei 15, PDI - 0,4 kV blocului locativ Bul. 
Victoriei 17 

or. Florești km

    TOTAL Lotul - 4 km 2,28    
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Lotul 5    

5.1

71351810-4

LEC - 10kV:  PT632FL9 - PT133FL20 or. Falesti km 0,6

Conform caietului 
de sarcini

 

5.2 LEC - 10kV:  PT543RS2  -  iesire la st.110/134, iesire la 
st.279

r-ul Fălești, s.Ca-
lugar km 0,13

5.3 LEC - 10kV:  11GZ39  -  2PT44GZ12 or. Glodeni km 0,5

5.4 LEC - 10kV:  1GL - st.1, GL1 or. Glodeni km
0,1

5.5 LEC - 10kV:  19GL - 19GL1 or. Glodeni km

5.6 LEC - 10kV:  1GL11 - 1PT417GZ1A or. Glodeni km
0,35

5.7 LEC - 10kV:  19GL11 - 5PT417GZ1A or. Glodeni km

5.8 LEC - 10kV:  GZ1A45 - 4PT417GZ1A or. Glodeni km 0,35

5.9 LEC-0,4kV PT75GZ12F5 - PDI M.Spătaru 2 sc.1 or. Glodeni km

0,34

5.10 LEC-0,4kV PDI M.Spătaru 2 sc.1 PT75GZ12F5 - PDI 
M.Spătaru 12 sc.1 or. Glodeni km

5.11 LEC-0,4kV PDI M.Spătaru 12 sc.1 PT75GZ12F5 - PDI 
M.Spătaru 10 sc.1 or. Glodeni km

5.12 LEC-0,4kV PDI M.Spătaru 10 sc.1 PT75GZ12F5 - PDI 
M.Spătaru 8 sc.1 or. Glodeni km

5.13 LEC-0,4kV PT75GZ12F6 - PDI M.Spătaru 4 sc.1 or. Glodeni km

5.14 LEC-0,4kV PDI M.Spătaru 4 sc.1 PT75GZ12F6 - PDI 
M.Spătaru 6 sc.1 or. Glodeni km

5.15 LEC-0,4kV PDI M.Spătaru 6 sc.1 PT75GZ12F6 - PDI 
M.Spătaru 8 sc.1 or. Glodeni km

5.16 LEC-0,4kV PT311GL11 - PDI Livezilor 2 sc.2 or. Glodeni km

0,15.17 LEC-0,4kV PT311GL11 - PDI Livezilor 4 sc.2 or. Glodeni km

5.18 LEC-0,4kV PDI Livezilor 2 sc.2 PT311GL11 - b/l str. 
Livezilor nr.4 or. Glodeni km

5.19 LEC-0,4kV PT5GZ12F2 st.18-PDI Basarabeana 6 or. Glodeni km 0,02

5.20 LEC-0,4kV PT5GZ12F2 st.18-PDI V.Lupu 59 or. Glodeni km 0,06

    TOTAL Lotul - 5 km 2,55    

Lotul 6    

6.1

71351810-4

LEC - 10kV:  PT39ZTO10  -  st.1 LEA 10 kV ZTO10 or. Soroca km 0,28

Conform caietului 
de sarcini

 

6.2 LEC - 10kV:  PT391ZTO5 - PT39ZTO10 or. Soroca km 0,19

6.3 LEC - 10kV:  PT654ZS13 - st.8/7 LEA 10 kV ZS8 or. Soroca km 0,26

6.4 LEC - 10kV:  S.E. Zastînca - PT16ZS4 or. Soroca km 0,9

6.5 LEC - 10kV:  18ZS - LEA 10 kV 17ZS or. Soroca km 0,1

6.6 LEC 0,4kV PT5RS35 2 F13- la bloc locativ str. Eternității 1 or.Riscani km 0,25

6.7 LEC-0,4 kV PT 39ZTO10-CC b/l D.Cantemir 14/1 or.Soroca km

1,1

6.8 LEC-0,4 kV PT 39 ZTO10 CC b/l D.Cantemir 14/1-CC b/l 
D.Cantemir 14 or.Soroca km

6.9 LEC-0,4 kV PT 39ZTO10  CC b/l D.Cantemir 14- CC b/l 
D.Cantemir 16 or.Soroca km

6.10 LEC-0,4 kV PT39ZTO10 - CC Mateevici 5 or.Soroca km

6.11 LEC PT39ZTO10 CC b/lD.Cantemir 4 sc.5 or.Soroca km

6.12 LEC PT39ZTO10 CC b/lD.Cantemir 4 sc.5-CC b/l 
D.Cantemir sc2 or.Soroca km

6.13 LEC-0,4 kV PT  39 CC D.Cantemir 4 sc2-CC b/l Mateevici 2 or.Soroca km

6.14 LEC-0,4 kV  PT 39ZTO10 CC  D.Cantemir4 sc5-CC 
D.Cantemir 8 or.Soroca km

6.15 LEC-0,4 kV PT39ZTO10 - CC Mateevici 1 or.Soroca km

6.16 LEC-0,4 kV PT39ZTO10 - CC Mateevici 3 or.Soroca km

6.17 LEC 0,4 kv CC b/l Mateevici 3-CC b/l Cantemir 10/1 or.Soroca km

6.18 LEC 0,4 kv CC b/l Cantemir 10-CC b/l Cantemir 10/1 or.Soroca km

6.19 LEC 0,4 kv CC b/l Cantemir 10-CC b/l Cantemir 12 or.Soroca km

6.20 LEC 0,4 kV PT39ZTO10 CC b/l Mateevici 1 -CC D.Can-
temir 8 or.Soroca km

6.21 LEC 0,4 kV PT 39ZTO10 CC b/l Mateevici 5-CC Cantemir 12/1 or.Soroca km

6.22 LEC 0,4 kV PT 39ZTO10 CC b/l Cantemir 12/1-CC 
Cantemir12 or.Soroca km

6.23 LEC 0,4 kV PT39ZTO10  CC b/l D.Cantemir 16 or.Soroca km

    TOTAL Lotul - 6 km 3,08    
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Lotul 7    

7.1

71351810-4

LEC - 10kV:  11UN  -  S151UN11 or.Ungheni km 0,8
Conform caietului 

de sarcini

 

7.2 LEC - 10kV:  12PD2UN  -  1PT71PD2 12 or.Ungheni km
0,9

7.3 LEC - 10kV:  9PD2UN  -  2PT10PD2 9 or.Ungheni km

    TOTAL Lotul - 7 km 1,7    

     

    Valoarea estimativă totală pe Lotuluri km 16,87   300 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampila-
te de către ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.
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18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data]  conform SIA “RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică
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29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

31. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

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

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Descărcătoare cu oxizi metalici 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. 
moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de refer-
ință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 31217000-
0

Descărcător cu oxizi 
metalici 6 kV buc 69 Conform specificaţiei 

tehnice
125 000.00

Lotul 2

2 31217000-
0

Descărcător cu oxizi 
metalici 10 kV buc 66 Conform specificaţiei 

tehnice
120 000.00

Lotul 3

3 31217000-
0

Descărcător cu oxizi 
metalici 35 kV buc 36 Conform specificaţiei 

tehnice
137 000.00

Lotul 4

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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4

31217000-
0

Descărcător cu oxizi 
metalici 110 kV buc 57 Conform specificaţiei 

tehnice
470  000.0031217000-

0
Descărcător cu oxizi 

metalici 110 kV N buc 21 Conform specificaţiei 
tehnice

Valoarea estimativă totală 852 000.00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:        nu se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                        max.90 de zile 
calendaristice; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău 

11. Termenul de valabilitate a contractului : până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cad-
rul unor programe de angajare protejată (după caz):      Nu

            (indicați da sau nu)

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

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anex-
at). Specificația tehnică asumată şi 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului 
anexat) Confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu
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3 Declarație privind experiența simi-
lară în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit.

Original (conform tabelului anex-
at) Confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant. Experiența minimă de 3 ani.

Obligatoriu

4 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

5 Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

6 Cărțile tehnice redactate în limba 
română şi/sau rusă care trebuie să 
cuprindă: caracteristici funcționale, 
instrucțiuni de montaj, gabarite, in-
strucțiuni de verificare şi instrucțiuni 
de exploatare.

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

7 Buletine de verificare pentru testele 
de tip conform capitolului 8 din IEC 
60137 şi capitolului 5 din prezenta 
specificația tehnică

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

8 Lista verificărilor (măsurători, probe, 
teste) în vedere punerii în funcțiune 
(PIF)

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

9 Lista verificărilor/operațiunilor de 
mentenanță şi graficul de execuție a 
acestora în timp

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

10 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

11 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

12 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:   - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):       -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
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17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: 21.03.2022                     

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022
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30. 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 Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II  MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoar-
ea de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Posturi de transformare în manta de beton  prin procedura de achiziție licita-
ție restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/serviciilor/lucrări-
lor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte) lei

Lotul 1

1 31682310-6

Post de transformare 
în anvelopă de beton 
PTAB-3-400-630kVA, 

PTI283BL12

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 420 000

Lotul 2

2 31682310-6

Post de transformare 
în anvelopă de beton 
PTAB-3-400-630kVA, 

PTI408RT2

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 460 000

Lotul 3

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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3 31682310-6

Post de transformare 
în anvelopă de beton 

PTMB-5-2-400-630kVA, 
PT279BL24

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 940 000

Lotul 4

4 31682310-6
Post de transformare în 

anvelopă de beton PTAB-
3-400-630kVA, PT45BR3

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 370 000

Lotul 5

5 31682310-6

Post de transformare 
în anvelopă de beton 
PTAB-3-400-630kVA, 

PT106DN18

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 460 000

Lotul 6

6 31682310-6
Post de transformare în 

anvelopă de beton PTAB-
3-400-630kVA, PT363ED8

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 460 000

Lotul 7

7 31682310-6

Post de transformare 
în anvelopă de beton 
PTAB-3-400-630kVA, 

PT413OT10

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 420 000

Lotul 8

8 31682310-6
Post de transformare în 

anvelopă de beton PTAB-
3-400-630kVA, PT611CS3

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 370 000

Lotul 9

9 31682310-6

Post de transformare în 
anvelopă de beton PTAB-

3-400-630kVA, PT39Z-
TO10

un. 1 Conform caietului 
de sarcini 500 000

Valoarea estimativă totală 9 4 400 000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data] 14.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

Ofertele întârziate vor fi respinse. 
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22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu apli-
că

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

30. 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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________24 luni_______

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Piloni în asortiment  
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. 
moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție co-
mună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de refer-
ință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)
Lotul 1

1 44212221-
4

Pilon CK 26.2-1.0 buc 22 Livrarea la staţia Ghi-
dighici 1 450 000.00

Pilon CK 22.1-2.0 buc 4

Lotul 2

2 44212221-
4 Pilon CK 26.2-1.0 buc 16 Livrarea la staţia Re-

uțel 850 000.00

Lotul 3

3 44212221-
4 Pilon CЦ 20.2-1.0 buc 6 Livrarea la staţia Ghi-

dighici 1 200 000.00

Valoarea estimativă totală 3 500 000.00
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                           luna Mai – Iu-
nie 2022,  Locul livrării este indicat în tabel. 

11. Termenul de valabilitate a contractului : până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cad-
rul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

          (indicați da sau nu)

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

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anex-
at). Specificația tehnică asumată şi 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului 
anexat) Confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu
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4 Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

5 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

6 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofert-
ant.

Obligatoriu

7 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz: - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: 21.03.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78  

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
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Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:    Nu 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022

30. 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 Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoar-
ea de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Treceri izolate (racorduri) cu izolația de tip condensator 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
                                                     (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.mol-
delectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

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

Lotul 1

1. 44167100-
9

Treceri izolate 110 kV 
pentru întrerupătoare 

cu ulei
buc 5 Conform specifica-

ției tehnice 620 000,00

Lotul 2

2. 44167100-
9

Treceri izolate 35 kV 
pentru întrerupătoare 

cu ulei
buc 6 Conform specifica-

ției tehnice 240 000,00

Valoarea estimativă totală 860 000,00 MDL

 
 
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:             nu se admite

                                                                                                                 (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

max.90 de zile calendaristice; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale. 

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

(indicați da sau nu)

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

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Oferta Original (conform tabelului ane-
xat). Specificația tehnică asumată 
și confirmată prin aplicarea sem-
năturii electronice și/sau semnată 
și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2. Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului ane-
xat) Confirmată prin aplicarea sem-
năturii electronice și/sau semnată 
și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3. Declarație privind experiența simila-
ră în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit.

Original (conform tabelului ane-
xat) Confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant. Experiența minimă de 3 ani.

Obligatoriu
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4. Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

5. Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

6. Cărțile tehnice redactate în limba 
română şi/sau rusă care trebuie să 
cuprindă: caracteristici funcționale, 
instrucțiuni de montaj, gabarite, 
instrucțiuni de verificare şi instrucțiuni 
de exploatare.

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

7. Desenul de gabarit cu dimensiuni, 
greutatea netă a trecerii izolate, gre-
utatea sa de expediere.

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

8. Buletine de verificare pentru testele 
de tip conform capitolului 8 din IEC 
60137 și capitolului 5 din prezenta 
specificația tehnică

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

9. Lista verificărilor (măsurători, probe, 
teste) în vedere punerii în funcțiune 
(PIF)

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

10. Lista verificărilor/operațiunilor de 
mentenanță și graficul de execuție a 
acestora în timp

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

11. Declarația de performanță/ certifi-
cat/ declarație de conformitate a pro-
duselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

12. Dovada existenței sistemului integrat 
de control al:

- calității conform ISO 9001, care ga-
rantează o asigurare continuă a pro-
prietăților neschimbate ale produsu-
lui , conform solicitării utilizatorului;

- mediului pentru produse, conform 
ISO 14001;

- sistemului de sănătate și siguranță 
la locul de muncă pentru produse 
OHSAS 18001.

Copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

13. Declarația privind neîncadrarea în si-
tuațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit 
a) din Legea 246/2017 cu privire la în-
treprinderea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original, completată integral și 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data] 21.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -
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27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: 08.02.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022

30. 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 Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

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

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II  MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea cutie de distribuție din poliester PT10/0,4 kV  prin procedura de achiziție lici-
tație restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucrări-

lor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) lei

Lotul 1

1 31213100-3
Cutie de distribuție 
din poliester pentru 
PT 10/0,4 kV

un. 109 Conform caietu-
lui de sarcini 2 000 000

Valoarea estimativă totală
 
 
 
 
 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe  loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

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

        

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S. Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data] 14.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

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

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: _______________24 luni_______________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
№ 10 din “7” ianuarie 2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă » 

Nr. MTG-L-10/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

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

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldova-
transgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licen-
ței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod CPV Lot
Denumirea 

bunurilor soli-
citate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de re-

ferință

Valoarea estimată 

(lei fără TVA)

1 38432100-3 LOT  1

Echipament 
pentru măsu-
rarea punctu-

lui de rouă

buc 4 Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 5 166 700,0

2
38432100-3

LOT  2*

Echipament 
pentru măsu-
rarea punctu-

lui de rouă

buc 1* Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 1 291 600,0

Valoarea estimativă totală:                                                      6 458 300.0                                                

*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltu-
ielilor menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Cerințe față de operatorii economici:

• să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

• să nu se afle în proces de lichidare;

• să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

• să nu-i fie stopată activitatea; 

• sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile 
financiare față de fondurile de stat;

• să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practica-
rea acestui tip de activitate;

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

11. După caz, orice garanții solicitate:  

• Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.(Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din 
momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.)

•  Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului. (Cumpărătorul 
restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii fără 
obiecții.)

12. Principalele modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul vânzătoru-
lui, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, 
cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

13. Principalele cerințe la depunerea ofertei:      

• Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu vor fi acceptate;

• Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului

• Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română sau rusa.

• Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
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ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută 
străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale sta-
bilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

14. Termenii și condițiile de livrare solicitați: :  

- termen de livrare: 

LOT 1  –  trim. II  2022;

LOT 2  – trim. IV 2022;

- condiții de livrare: Livrarea la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui 
Vodă, 155.

15. Condiții referitoare la contract

• Termenul de valabilitate a contractului: Contract întra în vigoare din momentul semnării și este va-
labil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

• Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de așteptare 
de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.

16. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. 
d/o

Criteriile de calificare și de selecție 
(Descrierea criteriului/cerinței) Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obligati-

vitatea

1 Oferta:

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de partici-
pare, semnat și stampilat de către operatorul economic,

 confirmat prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stam-
pilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

Specificații de preț: conform documentația de atribuire (conform 
model - se anexează); Obligatoriu

Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (conform 
model - se anexează); Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară 
emisă de către instituția financiară unde se deservește  ofertantul 
în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de vala-
bilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la 
contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, 
ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a participantului;

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; 
IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu
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3 Demonstrarea eligibilității de către 
ofertant/candidat:

Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către 
operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică 
(conform modelului             Anexa nr. 3 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participa-
rea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură electroni-
că (conform modelului   Anexa nr. 4 la anunțul de participare);

Obligatoriu

4 Demonstrarea capacității de exerci-
tare a activității profesionale:

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu preve-
derile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii 

Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confir-
mate prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data 
deschiderii;

Obligatoriu

Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul eco-
nomic, confirmat prin semnătură electronică (conform Anexei 
nr. 5 la Anunțul de participare)

Obligatoriu

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, 
confirmat prin semnătură electronică (conform Anexei nr. 6 la 
Anunțul de particpare)

Obligatoriu

5 Demonstrarea capacității economi-
ce financiare:

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul 
public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la 
data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii elec-
tronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și con-
tribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii 
procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația 
dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.
md);

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,în-
registrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice;

Obligatoriu

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform Anexei nr. 7 la 
Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra 
experiența în domeniul de activitate 

Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, (conform Anexei nr. 8 la Anunțul de 
participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampila-
tă și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) 
trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: 
- un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări similare cu 
cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, 
cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract 

sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul 
an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitoru-
lui contract

 sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu 
mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propu-
se 

 va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezen-
tate;

Obligatoriu
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6 Demonstrarea capacității tehnice și 
/sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sar-
cini; Obligatoriu

Criteriul abilității profesionale:

disponibilitatea de angajați calificați
Obligatoriu

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și 
confirmat prin semnături electronică; Obligatoriu

Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunu-
rilor - copie confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu

7 Asigurarea standardelor calității:

Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de 
bunuri; Obligatoriu

perioada de garanție a bunurilor - termen 24 de luni; Obligatoriu

8 Condiții de plată:

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen 
de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare 
și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în 
lună;

Obligatoriu

9 Garanția de bună execuție  5% din 
valoarea contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția 
financiară unde se deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 
decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autori-
tății contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și 
semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a par-
ticipantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; 
IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032. 

Obligatoriu

 
 
Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;

• Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofer-
tanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în documen-
tele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;

•    Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate 
și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

•    Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

17.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut / Calitatea mărfii 
/ Termeni de livrare / Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare / Ca-
pacității tehnice și profesionale.
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   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor.               
    Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie după 
criterii în următorul volum:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Criteriul celui mai mic preț 70
2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-

lare de achiziții
10

3 Capacității tehnice / perioada de garanție a bunurilor 20

   Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 70 

unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
70 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP MTENDER.

- pe: conform informației SIA RSAP MTENDER.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electro-
nic prin intermediul SIA RSAP.

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (Ofertele întârziate vor fi respinse).

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când 
ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
06.01.2022.

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 7.02.2022

27. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Alte informații relevante: 

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md . 

Președintele Grupului de lucru       ____________________________  Boghean V.I.

Președintele Grupului de lucru      ____________________________  Boghean V.I.

Membrii Grupului                               ____________________________  Baidauz I.E.

                                                                  ____________________________  Moraru N.N.

                                                                 ____________________________  Lungu S.V.

                                                                 ____________________________  Galațan N.N.

                                                                 ____________________________  Filip R.V.

                                                                 ____________________________  Dediu I.V.

Secretarul Grupului                           ____________________________  Lițcan E.D.

Specialiști tehnici 

ce au inițiat achiziția: 

                                                                   ____________________________ Strochi F.V.

                                                                 _____________________________

                                                                 _____________________________
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LOT 1

Specificații de preț:

Obiectul: Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă 

Numărul : MTG-L-10/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Preț unitar 
fără TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma fără 
TVA

Suma 
cu 

TVA

Termen de 
livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Echipament pentru 

măsurarea punctului 
de rouă buc 4

       

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă 

Numărul : MTG-L-10/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. d/o
Denumirea 

bunurilor soli-
citate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea con-
tractantă

Specificarea tehni-
că deplină propusă 

de către ofertant

Standarde 
de referință

Țara de 
origine

Producăto-
rul

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Echipament 
pentru măsu-
rarea punctu-

lui de rouă
4 buc

Conform documen-
tației de atribuire 

(caietului de sarcini)

     

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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LOT 2

Specificații de preț:

Obiectul: Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă 

Numărul : MTG-L-10/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o Denumirea bunu-
rilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Preț unitar 

fără TVA
Preț unitar cu 

TVA Suma fără TVA
Suma 

cu 
TVA

Ter-
men 
de 

livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Echipament pen-

tru măsurarea 
punctului de rouă buc 1

       

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                            Data „____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă

Numărul : MTG-L-10/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. 
d/o

Denumirea bunuri-
lor solicitate

Un. de măsură 
/ Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 
solicitată de că-
tre autoritatea 
contractantă

Specificarea 
tehnică de-

plină propusă 
de către ofer-

tant

Standarde de refe-
rință

Țara de 
origine

Producă-
torul

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Echipament pentru 
măsurarea punctu-

lui de rouă 1 buc Conform doc-
umentației de 

atribuire (caiet-
ului de sarcini)

     

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________
____________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________
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VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________

                                           (numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________ 

                        Denumirea  și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, 
competenta și resursele de care dispunem. 

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________________________ 

                                                                               (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:______________________ 

Semnătura, LȘ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

 

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare 

_____________________________________ 

    ( denumirea  operatorului economic)

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul 
operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.
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12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

_______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE
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E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat 
contractele 

________________________________________________________________________________

similare și de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare 
opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________
____

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
_______ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-
verbale de recepție fața de devizele de cheltuieli anexate la 
contracte:_______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ________________
_______________________________________________________________

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.
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Anexa nr. 8

la anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/numele 
beneficiarului/

Adresa

Calitatea 
Furnizorului/

Prestatorului*)

Preţul contract-
ului/ valoarea 
bunurilor/ser-
viciilor livrate/

prestate

Cantitatea 
(buc., km., 
serv.; ș.a.)

Perioada de 
livrare/prestare 

(luni)

1    

2          

...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 
asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

1. Denumirea entității contractante: ___SA „CET-Nord”_______________________

2. IDNO: ____1002602003945__________________________________________

3. Adresa: _____MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168______________________ 

4. Persoana de contact: __Șef Secția Aprovizionare, Roșca Grigore ___________________ 

5. Numărul de telefon/fax: _______0231 533 67________________________________ 

6. Adresa de e-mail a entității contractante:___office@cet-nord.md______________________

7. Pagina web oficială unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței:____www.cet-
nord.md________

8. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de entități contractante): 

Societate pe Acțiuni; Producerea, distribuirea și furnizarea de energie termică și producerea de energie 
electrică

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce 
caracterizează nevoia entității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței: 

Proiectarea și instalarea unui sistem pentru monitorizarea și înregistrarea parametrilor de calitate a energiei 
electrice de 10 kV și de 110 kV, la punctele de delimitare cu Operatorii rețelei de transport și de distribuție în 
condițiile funcționării surselor proprii de energie ale CET Nord, precum și ale angajamentelor contractuale de 
livrare a energiei electrice în Sistemul Energetic Național (în continuare SEN).

10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței cum ar fi, dar fără a se limita la: 

- valoarea estimată a licitației;

- identificarea capacității pieței, atât interne, cât și externe, de a oferi soluții pentru necesitățile entității 
contractante;

- îmbunătățirea caietului de sarcini;

- reducerea numărului de solicitări și de clarificări la caietul de sarcini la lansarea licitației.  

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul 

procesului de consultare a pieței: 03.03.2022

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza 

interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația entității contractante: 

La necesitate, entitatea contractantă va organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise 
pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuții cu privire la opiniile, sugestiile 
sau recomandările recepționate, cu scopul de a clarifica conținutul acestora și a analiza impactul asupra 
mediului concurențial

Detalii privind obiectul achiziției sunt expuse în caietul de sarcini publicat pe pagina web a entității.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Secția Aprovizionare: tel – 023153367/ 023153361, email – 
logistics@cet-nord.md
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Invitație la licitație 

AlimentAreA cu Apă și cAnAlizAre în cAhul: 
contrAct #1:  
AlimentAreA cu Apă și cAnAlizAre cAhul urbAn

Termenul de depunere

22 Martie 2022

12:00 h ora din Moldova (UTC 
+2:00 h)

Țara:     Republica Moldova

Ref-Nr: Lot 1: 45247130-0  
Lot 2: 45232400-6

Nr. Achiziție KfW:   507 888

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Primăria municipiului Cahul (AEP 1) și  
Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), 

Primăria municipiului Cahul a primit finanțare de la KfW pentru costul Proiectului Alimentare cu Apă și Canalizare 
în Cahul și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru plăți în baza contractului pentru Alimentare cu Apă 
și Canalizare Cahul Urban (WSS Cahul Urban).

Primăria municipiului Cahul invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru  următoarele lucrări de 

construcție:

Lot 1: Construcția apeductului sau sistemului de alimentare cu apă 

• Conducta de aducțiune din fontă ductilă, DN 500 pentru 8,2 km, inclusiv structuri adiacente, două (02) traver-

sări de drum și o (01) traversare de cale ferată;

• Reabilitarea sistemului de distribuție a apei Cahul până la 6 km (de la DN 200 până la DN 500, HDPE și DI);

• Sistem SCADA pentru întregul sistem de alimentare cu apă Cahul;

• Instruire, punere în funcțiune.

Lot 2: Construcția sistemului de canalizare

• Reabilitarea sistemului de colectare AU Cahul pentru aproximativ 4 km (DN 250 și DN 300 din PPHM, clasa 

SN10);
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• Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate existente Nord și Principală (200 m3/h și respectiv 490 m3/h);

• Extinderea sistemului de colectare AU Cahul pentru aproximativ 35 km (DN 200 și DN 300, clasa SN10) (inclu-

zând, printre altele, aproximativ 2 100 de conexiuni noi la canalizare, 6 stații noi prefabricate de pompare a 

apelor uzate);

• Instruire, punere în funcțiune.

Lucrările trebuie să respecte în totalitate reglementările naționale și urmează să fie executate în termen de 24 de 
luni, urmate de o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Ofertanții au opțiunea de a licita pentru unul sau mai multe loturi. Ofertele vor fi evaluate în funcție de lot, ținând 
cont de reducerile oferite, dacă există, pentru loturile combinate. Contractul (contractele) va (vor) fi atribuit(e) Ofer-
tantului sau Ofertanților care oferă cel mai mic cost evaluat pentru Angajator pentru loturile combinate, sub rezerva 
îndeplinirii de către Ofertantul (ofertanții) selectat(i) a criteriilor de calificare necesare pentru lot sau combinație de 
loturi, după caz. Ofertanții care doresc să ofere reduceri în cazul în care le sunt atribuite ambele loturi sunt invitați să 
specifice aplicarea unei astfel de reduceri în „Scrisoarea de ofertă”.

Achiziția se va desfășura prin intermediul procedurii de licitație competitivă internațională cu calificarea specifica-
tă în Ghidurile KfW pentru Achiziționarea de Bunuri, Lucrări și Servicii Asociate în Cooperarea Financiară cu Țările 
Partenere Ianuarie 2021 („Ghidul KfW”).

Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la

Primăria municipiului Cahul

În atenția: Dl. Nicolae Dandiș

primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie copiate către: 

jan.vogt@fwt.fichtner.de

Setul complet de documente pentru elaborarea ofertelor poate fi obținut de către Ofertanții interesați, în format 
electronic, în baza unei cereri scrise transmise persoanelor de contact menționate mai sus.

Documentele de calificare și ofertele trebuie să fie depuse la adresa indicată în clauza ITB 22.1 a documentului de 
ofertare la sau pînă la  22 martie 2022 12:00h (ora Moldovei, UTC + 2:00h). Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prima etapă – etapa de preselecție – care se va desfășura în ședință publică, cu prezența reprezentanților legali ai 
ofertanților și presupune deschiderea setului documentelor de calificare. 

La etapa a doua a licitației, care se va desfășura în ședință publică, cu prezența reprezentanților legali ai ofertanților, 
vor fi deschise numai Ofertele acelor Ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare la etapa de preselecție.

Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de ofertă.

O vizită pe teren (pe șantier) va avea loc la data de 22 februarie 2022, ora 10:00 (ora Moldovei, UTC + 2:00h) la sediul 
Primăriei municipiului Cahul. Vizită la fața locului va fi organizată de către Angajator. În cadrul vizitei de lucru vor fi 
asigutare toate măsurile de protecție în contextul pandemiei de COVID-19. Participarea virtuală la întâlnire va fi po-
sibilă; o vizită virtuală la fața locului nu este fezabilă.

mailto:primariacahul@gmail.com
mailto:jan.vogt@fwt.fichtner.de
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Invitation for Bids

WATER SUPPLY AND SANITATION IN CAHUL: CONTRACT #1:

WATER SUPPLY AND SANITATION CAHUL URBAN

Submission deadline

22 March 2022

12:00 h Moldovan time

(UTC +2:00 h)

Country:                                       Republic of Moldova

Ref-Nr:                                         Lot 1: 45247130-0

Lot 2: 45232400-6

KfW Procurement No.:               507 888

Project Executing Agency (PEA):         Municipality of Cahul (PEA 1) and South Regional Devel-
opment Agency (PEA 2),

The Municipality of Cahul has received financing from KfW toward the cost of the Project Water Supply 
and Sanitation in Cahul, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract 
for Water Supply and Sanitation Cahul Urban (WSS Cahul Urban).

The Municipality of Cahul now invites sealed bids from eligible bidders for construction of the following 
works:

Lot 1: Water supply

· Transmission  main  made  of  ductile  iron,  DN 500  for  8.2 km  including  adjacent structures, 
two (02) road and one (01) railway crossings;

· Rehabilitation of WS distribution system Cahul for up to 6 km (DN 200 to DN 500, HDPE and 
DI);

·         SCADA system for the entire water supply system Cahul;

·         Training, taking into operation.

Lot 2: Wastewater

· Rehabilitation of WW collection system Cahul for about 4 km (DN 250 and DN 300 made of 
PPHM, class SN10);

·         Rehabilitation of existing wastewater pumping stations North and Main (200 m3/h and
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490 m3/h respectively);

· Extension of WW collection system Cahul for about 35 km (DN 200 and 300, class SN10)  (includ-
ing  among  others  about  2,100 new  wastewater  connections,  6  new prefabricated wastewater 
pumping stations);

·         Training, taking into operation.

The works have to comply in full with national regulations and are to be completed within

24 months, followed by 12-months Defects Notification Period.

Bidders have the option to Bid for any one or more lots. Bids will be evaluated lotwise, taking into ac-
count discounts offered, if any, for combined lots. The contract(s) will be awarded to the Bidder or 
Bidders offering the lowest evaluated cost to the Employer for combined lots,

subject to the selected Bidder(s) meeting the required qualification criteria for lot or combination of lots 
as the case may be. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded both are invited to spec-
ify the application of such discount in the “Letter of Bid”.

Bidding will be conducted by means of the International Competitive Bidding procedure with qualifica-
tion  as specified in the KfW  Guidelines for  Procurement  of  Goods, Works  and associated Services 
in Financial Cooperation with Partner Countries January 2021 (“KfW Guidelines”).

Interested eligible Bidders may obtain further information from

Municipality of Cahul Attention: Nr. 
Nicolae Dandis primariacahul@gmail.
com

All e-mails must be copied to:

jan.vogt@fwt.fichtner.de

A complete set of the Bidding Document is available to interested Bidders in electronic format 
upon a written request to the above stated contacts.

Qualification Documents and Bids must be delivered to the address indicated in the clause ITB 22.1 of 
the bidding document on or before 22 March 2022 12:00h Moldovan time. Late Qualification Document 
and Bids will be rejected.

In the first public session, only the Qualification Documents will be opened in the presence of the Bid-
ders’ designated representatives. In the second public session only the Bids of those Bidders who have 
fulfilled the qualification criteria will be opened.

All Bids must be accompanied by a Bid Security.

A Pre-Bid meeting shall take place on 22 February 2022, 10:00 hours (Moldovan time, UTC+2:00h) at the 
Municipality of Cahul. A site visit conducted by the Employer shall be organized; an appropriate health 
concept regarding COVID-19 will be established. Virtual participation to the meeting shall be made pos-
sible; a virtual site visit is not feasible.

mailto:primariacahul@gmail.com
mailto:primariacahul@gmail.com
mailto:jan.vogt@fwt.fichtner.de
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