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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru

IDNO 1007601009406

Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43

Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660

Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037

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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Amenajarea și reabilitarea 
trotuarului și cu pistei 
pentru bicicliști din str. Valea 
Trandafirilor ( segmentul de 
la biserica Ciuflea până la 
parcul Valea Trandafilrilor)

1 Lucrări de construcție
3 690 598,51

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în parte)

1 45000000-7

Lucrări de amenajare și și 
reabilitare a scuarului din 
str. Grenoble ( de la str. N. 
Testemițeanu până la str. 
Gh.Asachi)

1 Lucrări de construcție 4 633 004,49

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea trotuarului 
din str. Korolenco 
(unirea  str. Academiei 
cu str. T. Strișcă)

1 Lucrări de construcție 2 083 333
(alocat pentru 
anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Amenajarea zonei de 
agrement din str. Ismail, 
intersecție cu str. D. 
Cantemir

1 Lucrări de construcție 833 333
(alocat pentru 
anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea și 
amenajarea zonei din 
str. Gh. Asachi colț cu str. 
Academiei

1 Lucrări de construcție 833 333
(alocat pentru 
anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 7 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru

IDNO 1007601009406

Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43

Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660

Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în parte)

1 45000000-7

Reabilitarea și 
amenajarea zonei din 
str. A Mateevici colț cu 
str. Pan Halippa   

1
Lucrări de 
construcție

833 333
(alocat pentru anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 8 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Adresa de internet ale autorității contractante pretura@chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7
Amenajarea zonei 
panoramice din str. 
Ialoveni (zona Motocros)

1 Lucrări de construcție 1 250 000
(alocat pentru 
anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

III. 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 X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 9 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7
Reconstrucția și reabilitarea  
”Izvorul La Tamara” din Parcul 
Valea Morilor

1 Lucrări de construcție 833 333 (alocat 
pentru anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 10 din 01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Centru
IDNO 1007601009406
Adresa mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax 022 274483,  fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinaucentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Solomon 022 272037
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)

Platforma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei
 (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45000000-7

Reabilitarea aleii pietonale 
de la ”Teatrul de Vară” până 
la corturile de tenis (inclusiv 
podul)

1 Lucrări de construcție 2 083 333
(alocat pentru 
anul.2022)

Notă: Suma estimativă va fi ajustată după efectuarea raportului de verificare a devizelor

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 
numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

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

Tr. I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 04 februarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante JUDECATORIA CHISINAU

IDNO 1016601000256

Adresa MD2038, Chișinău, 

str. N. Zelinski,13

Numărul de telefon/fax 022 52 01 76, 022 55 01 21

Adresa de e-mail a autorității contractante jchisinau@justice.md

Pagina web oficială a autorității contractante cont.jchi@justice.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Placinta Victoria, tel: 022 52 01 76

cont.jchi@justice.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. 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)

cont.jchi@justice.md svetlana.dantu@inbox.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică,

înfăptuirea justiţiei

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

30197643-5 Lotul 1 550000,00

1 Hîrtie A4 13000pach.

Minim clasa B

- Format – A4,

- Culoarea albă

- Greutatea 80+/-0,6gr/mp

- Grosimea minim 105 microni(ISO534)

- Nuanță albă(Nu mai puțin de 150%)

- Ambalată în cutii a cîte 5 pachete*500foi

- Fără praf electrostatic

- Capacitatea de tipărire 91%

- Umiditate – 4-6% din greutate

- Luminozitate

- Prezentarea monstrelor.
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30192000-1 Lotul 2 350000,00

1 Radiera 800 buc.

- cauciuc sintetic

- moale 

- dreptunghiulara

- de sters creionul

- dimens.3.9x1.9x0.9cm

2 Creion  2HB, 2000 buc.

- lungimea-19

- fara radiera,

- usor de ascutit

- culoarea lemnului

- din lemn

3 Mapa A4 800 buc.

- din carton 

- cu sina din metal,

- 360 gr/m2

4 Mapa A4 350 buc.

- din carton 

- cu sireturi, 

- 360 gr/m2

5 Biblioraft 550 buc.
- A4/70 mm, 

-  PVC

6 Biblioraft 250 buc.
- A4/50 mm,  

- PVC

7 Adeziv-
creion  36 gr. 15000 buc.

- Calitate superioara

- Netoxic

- Glicerina, PVP baza

- Termen de producer trimestrul trecut

8 Corec-
tor-creion  400 buc.

- penita metalica

- uşor de utilizat,

-  uscare rapidă,

-  cantitate: 8 ml.

9 Rigla 350 buc.
- din metal 

- 30 cm

10 Capse 
nichelate 5000 buc. - ¹24/6  (1000 bucati)

11 Agrafe 1000 buc.
- ¹2, tari, 100 buc., 26mm

- Fabricat in Moldova

12 Agrafe 800 buc.
- ¹4 (50 buc) 50 mm, gofrate

- Fabricat in Moldova

13 Permanent 
marker 1000 buc.

- Pentru scris pe aproape orice suprafata (plastic, 
sticla, metal, lemn etc.). 

- Cerneala permanenta pe baza de alcool (fără 
toluol/xylol), cu uscare rapidă,

-  aproape fără miros. Vîrf rotund.

- culoarea – albastru si negru
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14 Banda adezi-
va 1000 buc.

-  acrilic, 

- transparentă, 

- rola are lățimea de 48 mm ,

-  lungimea de 66 m,

-  grosime: 45 microni, 

- rezistentă la rupere 9 kg/25mm

- termen de valabilitate 36 luni

15 Banda adezi-
va 500

- îngustă, acrilic,

-  transparentă, 

- rola are lățimea de 18 mm , 

- lungimea de 30 m,

-  grosime: 45 microni,

-  rezistentă la rupere 9 kg/25mm

- termen de valabilitate 36 luni

16  Pix 5000 buc.

- cu bila 
albastru,

-  corpus treunhiular, netransparent

- grosimea de scrierea 0,7mm

- analogic erich crause u-11

17  Rezerva pix  
albastru 4500 buc. - Compatibil cu pozitia 16

18  Pix 2200 buc.

- Cu bila rosu,

-  corpus treunhiular, netransparent

- grosimea de scrierea 0,7mm

analogic erich crause u-11

19  Rezerva pix  
rosu 2200 buc. - Compatibil cu pozitia 18

20  Pix 2000 buc.

- Cu bila negru,

-  corpus treunhiular, netransparent

- grosimea de scrierea 0,7mm

analogic erich crause u-11

21  Rezerva pix  
negru 1500 buc. - Compatibil cu pozitia 20

22 Pix pe suport 
cu șiret 250 buc.

- Cu șiret din plastic

- Culoarea albastră

- Grosimea de scriere 0,7 mm

- Analogic la Erich Krause u-11

23 Capsator 250 buc.

- din metal

-  capacitatea maximă de capsare 30 coli. 

- Capsatorul prevazut cu un sistem dublu de 
ghidaj al capselor și să funcționeze cu capse nr. 
24/6 sau 26/6. 

- Capsatorul să fie prevazut cu o carcasa rigidă 
din metal cu plastic în zona de presiune,

-  adancimea de pătrundere în pagina de 56 mm. 
- lungimea tălpii 163 mm.

24 Capse 20 buc. - 23/13 (1000 buc)
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25

Foarfeca 

250 buc.

- cu insertii din cauciuc

-  lame de care nu se lipesc materialele cu adeziv;  

- lungime  215 mm; vîrf ascuțit.

26 Ascutitoare 400 buc.

- din plastic

- cu container oval  
-dimensiuni la container 45mm x 50mm x 
25mm

27 Marker text 500 buc.

- Marker text Erich Krauze (sau echivalent), cer-
neală fluorescentă pe bază de apă, vârf teșit, 
grosime scris: 0,6-4 mm, lungime scris: minim 
800 m, formă rotundă a corpului și un capac 
colorat cu o clemă care corespunde culorii 
cernelii galben, verde

28

Folii de pro-
tectie  A4/50 
mkm, 100 
buc./cutie

500 buc.

- A4/50mkm, 

- 100 buc./cutie

- deschidere sus;

-  transparent; 

- cu perforații standard pentru îndosariere

29 Clips  400 buc. - 19 mm

30 Clips  400 buc. - 32 mm

31 Clips  600 buc. - 51 mm

32 Perforator 200 buc.

- puterea de penetrare: min 30 de coli de hîrtie 
de 80g / m2 ;  
;carcasa metalică ;  
; riglă extensibilă cu o scală ; ; Container de-
tașabil din material plastic pentru colectarea 
deșeurilor  
; Blocarea pîrghiei asigură transportare și de-
pozitare convenabile ;  
; diametrul orificiului 6 mm, distanța centrată 
de centru 80 mm ; 
 ; Dimensiunea 124 x 92 mm

33 Index-uri din 
plastic 350 buc.

- Brand: STICKn

- Număr de file: 4 x 20 index-uri

- Dimensiuni: 45x12 mm

- Culoare: transparente 

- Ambalaj: ambalaj individual

34 Cutit birotic 150 buc.

- Cutit de papetarie, lungime 18 mm, carcasa 
din plastic, fabricata din plastic ne-transparent, 
fixator de lame mecanic, ambalat in ambalaj 
blister individual, cu miner intarit

35
Lamă de 
rezerva la 
cuțit birotic

100 buc. - Compatibil cu poz 34

36 Decapsator 120 buc.

- cu brațe,

- prevăzut cu o bază metalică, 

- și o zonă de contact din plastic de culoare nea-
gră, 

- să rețină capsele prin simpla închidere a 
brațelor
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37 Cerneala p/u 
stampile  120 buc.

- Max 25 ml., 

-  Culoare albastra

-  analog colop sau  noris

38 Sula 60 buc.

- Rigidă

Mâiner comod din plastic

Grosimea barei metalice minim 3 mm

Ascuțită la capăt

39 Ață de cusut 
dosare 1000 buc.

- de poliester 

- alba

- este utilizată la broșurare, cusutul documentelor 
contabile, carti si alte documente, la fel în diverse 
ramuri industrii ușoare. ; 

-  min 170 gr

40
Ață de legat 250 buc. de iuta etanșare cu sigiliu și ambalaj din plumb, d-3(0.

8kg+/-2%)

41 Ac tigănesc 400 buc.
-Acul metalic vă permite să coaseți documente cu 
aproape orice fel de fir, precum și să îl utilizați pentru 
arhivarea documentelor. Lungime min 13 cm

42
Cub din 
hirtie pentru 
notite  

150 buc.
- 90x90x45 mm, 

- alba

43 Buretieră 
clasica 50 buc. 

- diametru 9 cm

- corp din plastic colorat

44 Elastice pen-
tru plicuri 10buc.

- Elastici de cauciuc universale scopul direct al 
benzilor de cauciuc este pentru ambalajele de 
birou, comerțul mic, în fabricarea de electrocas-
nice, precum și acasă. pentru fixarea caietelor, 
cărților, etc. Ambalate în saci.

- Greutate, gr: 500

- Culoarea: colorate

- Continutul de cauciuc,60 %

30199230-1 Lotul 3 230000,00

1 Plic C4 SLK 
albe

10 000buc.
- Plic TC/4,  229x324mm, hârtie albă 90 gr/m2, 

fond de protecție a secretului corespondenței, 
lipire cu bandă siliconică (229*324)

2 Plic C5 SLK 
albe

200000 buc.
- Plic LC/5, 162x229mm, hârtie albă 80 gr/m2,-

fond de protecție a secretului corespondenței , 
lipire cu bandă siliconică (162*229)

3 Plic C6 SLK 
albe

400000buc.
- Plic LC/6,  114x162mm, hârtie albă 80 gr/m2, 

fond de protecție a secretului corespondenței, 
lipire cu bandă siliconică (114*162)

4
Plic B4 SLK 

5000 buc.

- Plic TB/4 cu burduf,  250x534x40mm, hârtie 
kraft 120 gr/m2, lipire cu bandă siliconică, 

- cu fund expansiv

Total 1130000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

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 Corespunderea cu documentația de atribuire; Crite-

riul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contrac-
tului: calitate și cel mai scăzut preț dupa prezentarea 
monstrelor

III. Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

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 Prezentarea monstrelor 

Procedura de achiziții: licitație deschisă

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  10 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sărata Galbena

IDNO 1007601005969
Adresa r-ul Hîncești com.Sărata Galbena, str. Ștefan 

cel Mare 67 ,
Numărul de telefon/fax 0 269 50388, 0 269 50236
Adresa de e-mail ale autorității contractante primsarcontabil@mail.ru

Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. saratagalbena.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Blănuță Svetlana ,068138041, primsarconta-

bil@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)

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)

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Masuri ameliorative 
pentru combaterea 

inundatiilor in 
hotarele adminis-

trativ-teritoriale ale 
com. Sarata Galbe-
na r-ul Hincesti (Re-
abilitarea iazului)

Conform 
caietului 
de sarcini

Masuri ameliorative pentru 
combaterea inundatiilor in 
hotarele administrativ-terito-
riale ale com. Sarata Galbena 
r-ul Hincesti (Reabilitarea ia-
zului)

14595920.33

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

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

Nu □

Da +
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Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu pu-
tere de lege sau al unor acte administrative

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 80 puncte;

Terminul de executie,  - 10 puncte;

Termenul de garantie pentru lucrarile executa-
te 10p

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 utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. 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 Primăria Tomai
IDNO 1007601004272
Adresa s. Tomai, rn-l Leova
Numărul de telefon/fax 0 263 69238
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.tomai@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Capmaru Ghenadie, 069990405
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)

primaria.tomai@yahoo.com

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 publică de nivel I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

45233120-6

Reparaţia unor 
sectoare de 

străzi din sat. 
Tomai, r-l Leova 
cu lungimea de 

1,070 km

1,070 km Lucrări de reparaţie capitală 

8 271,17 mii lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic 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

14.02.2022

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

Nr. 1 din 09.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎS Întreprinderea pentru Șilvicultură 
Șoldănești

IDNO 1004606002010
Adresa Or.Soldanesti str.31August 125
Numărul de telefon/fax 0272-2-55-26
Adresa de e-mail ale autorității contractante issoldanesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cojocari Lilia, 060101502
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)

issoldanesti@gmail.com

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)

Întreprindere de Stat

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

Produse petroliere 
pentru anul 2022

Necesitatea produselor petroliere 
pentru activitatea întreprinderii

1
09132000-0

Benzină A 95 62000 1035400,00

2 09132000-0 Motorina 28500 404700,00
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

Februarie 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  

Data transmiterii spre publicare a anuntului de in-
tentie

09.02.2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 10.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax 022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țonu Maria, 022381255
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)

primaria@bacioi.md
primaria.bacioi2011@mail.ru

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45
20

00
00

-9

Construcția și 
amenajarea parcului 
cu teatru de vară 
și havuz din strada 
Independenței, s. 
Băcioi, com. Băcioi, 
mun. Chișinău

1 

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 
numai 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

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 10.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax 022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țonu Maria, 022381255
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)

primaria@bacioi.md
primaria.bacioi2011@mail.ru

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

34
00

00
00

-7

Tractor cu mai multe echipamente (Încărcător 
frontal, Cupă 4 în 1, remorcă,  mătură 
comunală, Distribuitor de nisip, lamă omăt, 
freză laterală) pentru necesitățile primăriei 
comunei Băcioi. 

1 

1666667,00

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 
numai 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

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu □

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
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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 intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Eu-
ropene

IDNO 1006601000129

Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 80,

Numărul de telefon/fax 022 578 235 / 022 578 295 / 022 578 208

Adresa de e-mail ale autorității contractante smdads@mfa.gov.ms; sl@mfa.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vadim Sobol 022 578-235

Ion Zaharia    022 578-295
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)

sl@mfa.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)

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Eu-
ropene (MAEIE) este organul central de spe-
cialitate.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 72600000-6

Servicii de mentenanță 
corectivă și preventivă 
a sistemelor informați-
onale din cadrul DAC a 

MAE IE

10 luni

Servicii de mentenanță corectivă și 
preventivă a sistemelor informațio-
nale (SIA Consul și E-Viza) din cadrul 
DAC a MAE IE

250 000

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 □

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 conform cri-
teriului de selecție cel mai mic preț

mailto:smdads@mfa.gov.ms
mailto:sl@mfa.gov.md
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II. Alte informații:

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

18.02.2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.02.2022

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 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 menți-
une privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

ogpae@ogpae.gov.md, www.ogpae.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 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 imple-
mentării Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență la 
COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în con-
formitate 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 Insti-
tuției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Lo

tu
l

Co
d 

CP
V

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

Lo
tu

l 1

33
10

00
00

-1

Te
st

e 
ra

pi
de

 d
e 

di
ag

no
st

ic
 A

g 
CO

V
ID

-1
9

1 
00

0 
00

0/

bu
ca

tă 16 000 000 Lei 
(MDL)

Test rapid de diagnostic în vitro pentru detectarea calitativă a antigenilor 
specifici noului Coronavirus SARS-CoV-2 în proba de secreții nazofaringie-
ne (tampon nazofaringian) de la persoanele care întrunesc criteriile clinice 

și / sau epidemiologice COVID-19. 

Principiul testului: imunocromatografie cu flux lateral/imunotest.

Componența kit-ului: dispozitive de testare, soluție tampon (bufer/VTM) 
separată sau repartizată în tub, tuburi, capac pentru tub; tampon steril 

pentru recoltarea probei, control intern (pentru fluxul/migrarea probei) în 
cadrul dispozitivului de testare; instrucțiuni de utilizare în limba de stat;

Condiții de transport și depozitare a kitului: se va accepta în diapazonul de 
la +20C pînă la +400C;  

mailto:ogpae@ogpae.gov.md
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*Declarație din partea ofertantului prin care se garantează livrarea teste-
lor cu respectarea condițiilor de transport și depozitare a kitului conform 
instrucțiunii de la producător pe tot parcursul traseului de la producător 

pînă la destinatar, fapt confirmat prin dispozitive speciale de înregistrare a 
temperaturii.

Mod citire - vizual

- Posibilitatea obținerii rezultatelor în decurs de 15-30 minute.

 - Cerințe de performanță:  

Sensibilitate clinică: minimum 90 %, 

Specificitate clinică: minimum 98%

Limita de detecție (LoD): <1 x 10³ TCID50/mL 

Ambalaj 20-25 teste/kit.

Documente privind conformitatea:

* Declarația de conformitate CE pentru utilizare IVD conform Regulamen-
tului 746 din 2017 sau Directivei 98/79/EC.  

*Aprobate de OMS sau incluse în Lista OMS-EUL (Emergency Use Listing) 
a testelor antigen pentru diagnosticarea în vitro (IVD) pentru detectarea 

SARS-CoV-2, sau să fie incluse în lista comună la nivelul UE a testelor rapi-
de antigen (EU health preparedness:

A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a

common standardised set of data to be included in

COVID-19 test result certificates. Agreed by the Health Security Commit-
tee.)

(O listă comună cu teste rapide de tip antigen pentru COVID-19, inclusiv 
a celor ale căror rezultate sunt recunoscute reciproc și un set standardizat 
comun de date care trebuie incluse în certificatele care atestă rezultatele 

testelor pentru COVID-19.

Aprobat de Comitetul pentru securitatea sănătății, la 17 februarie 2021, 
actualizată la 21 ianuarie 2022, se va lua în considerare ultima variantă 

actualizată).

*Certificat de la producător ISO 13485 (marcajul IVD).

*La livrare să se prezinte certificat de calitate per lotul livrat.

*Declarație din partea ofertantului prin care garantează că termenul de 
valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% 

din termenul total de păstrare al produsului. 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispo-
zitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

(AMDM) să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medi-
cale semnat electronic.

*Declarație din partea ofertantului, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice în care ofertantul care participă cu un produs neînregistrat 
se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

AMDM bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.

*La oferta se va prezenta instrucțiunea de utilizare (IFU) pentru produsul 
ofertat, în format electronic (pdf ), confirmată prin semnătura electronică 
a participantului, în baza căreia se va efectua evaluarea privind specifica-

țiile tehnice. La livrare, fiecare kit va fi însoțit de instrucțiune de utilizare în 
limba de stat pe suport de hîrtie. 

În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a
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Valoarea estimativă totală:
16 000 000

Lei (MD)

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

10.02.2022

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).

putea fi identificat.

*Declarație din partea ofertantului cu privire la prezentarea mostrelor, 
la necesitate, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă: Se 
va prezenta 50 de teste mostre, la sediul OGP AE pe str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, mun. Chișinău. Mostrele vor fi sigilate 
și însoțite de actul de predare - primire. Pe fiecare mostră va fi indicat 
numărul și denumirea completă a lotului, inclusiv modelul articolului 

(bunului) indicat în propunerea tehnică.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 08.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. ,,Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112

IDNO 1016600011534

Adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Bd. Dacia 58/C

Numărul de telefon/fax 022-553-112

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@112.md

Adresa de internet ale autorității contractante office@112.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail /022/ 294-816

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 achi-
zițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

igor.hamurari@112.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Serviciul 112 este structură organizaţională şi tehno-
logică care asigură preluarea, înregistrarea, prelucrar-
ea apelurilor de urgenţă şi transmiterea solicitărilor 
de intervenţie procesate către serviciile specializate 
de urgenţă, precum şi interacţiunea cu furnizorii de 
comunicaţii electronic.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

72
26

10
00

-2

Achiziţio-
narea ser-
viciilor de 

mentenanța 
pentru 

Aplicațiile 
CoordCom și 

ResQMap

Buc.

Sistemul Informațional Automatizat 112(SIA112) este un sistem 
informatic destinat primirii, 
procesării și transmiterii apelurilor de urgență către serviciile 
specializate de urgență(SSU). SIA112 formează registrul de stat 
RS112 și păstrează înregistrările vocale a apelurilor și datele afe-
rente cazurilor e urgență.   Pentru buna funcționare a sistemului  a 
fost necesar de achiziționa servicii de suport profesionale în do-
meniul sistemelor informaționale, ce vor asigura înalta disponibili-
tate a SIA 112 și, corespunzător, a accesului continuu la serviciile de 
urgență a populației.   Serviciile de Suport Tehnic al SIA, conform 
caietului de sarcini includ:   
1. Depanarea incidentelor ce duc la disfuncționalitatea sistemului sau 
degradarea performanțelor.   
2.Oferirea de soluții temporare pentru problemele ce necesită mai 
mult timp pentru soluționarea lor. 
3. Aplicarea actualizărilor de corecții a componentelor parților compo-
nente a CoordCom și ResQMap 
4. Oferirea de suport metodologic la soluționarea problemelor apăru-
te ce afectează funcționarea sistemului. 
 Lista componentelor software din care este compus sistemul, 
reprezintă: 
1) Managementul cazurilor de urgență (COORDCOM PRODUCTION 
SYSTEM);  
2) Managementul cazurilor de urgență (COORDCOM TRAINING 
SYSTEM); 
3) Platforma informațional-geografică (ResQMap PRODUCTION 
SYSTEM); 
4) Platforma informațional-geografică (RESQMAP TRAINING SYS-
TEM);  
 Mentenanta soluțiilor integrate, aplicarea corecțiilor de soft, efec-
tuarea de troubleshooting.

3 765 000,66

mailto:igor.hamurari@112.md
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Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

2.

72
26

10
00

-2

Achiziționa-
rea serviciilor 
de men-
tenanță a 
sistemului de 
management 
a infrastruc-
turii HCL

Buc.
Reînoirea contractului de suport de la producător a soluției 
HCL BIGFIX

158 333,33

3.

72
26

10
00

-2

Achiziționa-
rea serviciilor 
de mente-
nanță de la 
producător a 
sistemului de 
virtualizare 
VMware

Buc.

Reînoirea contractului de suport de la producător a soluției 
de virtualizare VMware

458 33,33

4.

72
26

10
00

-2

Achiziționa-
rea serviciilor 
de mente-
nanță de la 
producător 
a sistemului 
MicroFocus 
DataProtec-
tor

Buc.
Reînoirea contractului de suport de la producător a soluției 
de efectuare a copiilor de rezervă MicroFocus DataProtector

45 833,33

5.

72
26

10
00

-2

Achiziţio-
narea ser-
viciilor de 
mentenanța 
a echipamen-
telor de tip 
infrastructură 
rețea și tele-
fonie IP

Buc.

Reînoirea contractului de suport de la producător 
Se includ următoarele componente: 
1) Cisco Nexus 5672UP - 4 unități; 
2) Cisco Catalyst 3850 48 Port - 4 unități ; 
3) Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE - 6 unități;  
4) Cisco ISR 4451 VSEC Bundle - 4 unități;  
5) Cisco ISR 4451 - 4 unități ; 
6) Cisco 880 ISR - 4 unități; 
7) Cisco 1100 8 Port ISR - 1 unitate; 
8) Cisco 1100 4P ISR - 3 unități; 
9) Cisco Firepower 2130 - 4 unități; 
10) Cisco Firepower 4110 - 4 unități; 
14) Sistemul Telefonie IP-PBX (IP-PBX Telephony)  - 2 Unități;  
 
Cerințele sunt următoare: 
1) Prelungirea conractului de suport de la producător; 
2) Asigurarea cu stoc de piese de schimb;

2 000 000,00

6.

72
26

10
00

-2

Achizițio-
narea ser-
viciilor de 
mentenanță 
a echipa-
mentelor de 
tip Server 
HP

Buc.

Mentența echipamentelor de tip Server și Stocare HP; 
Echipamentel sunt de tip: 
HPE ProLiant DL380 Gen9 8SFF - 4 unități 
HPE ProLiant DL380 Gen9 24SFF  - 2 unități 
HPE BLc7000  - 2 unități 
HPE ProLiant BL460c Server Blade - 16 unități 
HPE 3PAR 8200 - 4 unități 
HPE StoreOnce 5100 - 1 unitate 
HPE StoreEver MSL2024  - 1 unitate 
 
Cerințele sunt următoare: 
1) Prelungirea conractului de suport de la producător HP; 
2) Asigurarea cu stoc de piese de schimb;

658 333,33
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Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

7.

72
26

10
00

-2

Achiziționa-
rea de abo-
nament la 
sistemul de 
securitate 
și protecție 
antivirus

Buc.

Achizionare de soluție de securitate și protecție antivirus 
pentru:

150 statii de lucru Windows;

50 de servere Windows;

10 Server Unix

75 000,00

8.

72
26

10
00

-2

Achiziţio-
narea ser-
viciilor de 
mentenanță 
a sistemului 
de asigurare 
a energiei 
garanta-
te(UPS)

Buc.

Echipament de producție EATON, model 93PM-120+40(200)-
6, 2 unități 
1) Deservirea periodică a echipamentelor UPS; 
2) Reparația curentă a echipamentului; 
3) Asigurarea cu piese de schimb; 
4) Actualizarea de corecții soft;

333 333,33

9.

72
26

10
00

-2

Achiziţio-
narea ser-
viciilor de 
mentenanță 
pentru sis-
temul de 
generare 
a energiei 
electrice.

Buc.

Echipament de producție ENERGY, model EY-120F, 1 unitate 
1) Deservirea periodică a generatoarelor disel; 
2) Reparația curentă a echipamentului; 
3) Asigurarea cu piese de schimb la necesitate;

216 666,66

10.

72
26

10
00

-2

Achizițio-
narea ser-
viciilor de 
mentenanță 
a sistemelor 
de climatiza-
re a centru-
lui de date

Buc.

Echipament de producție STULZ, model ASD251A, 2 unități 
1) Deservirea periodică a sistemelor de ventilare; 
2) Reparația curentă a echipamentului; 
3) Asigurarea cu piese de schimb la necesitate;

629 166,66

 
 
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 V
Da □

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

Nu V
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta avantajoasă din punct de vedere economic
Propunerea financiară fără TVA - 40p
Corespunderea serviciilor ofertate cu cerințele din 
caietul de sarcini - 30p.
Specialiștii ofertați dispun de calificarea necesară 
dovedită prin certificate recunoscute la nivel interna-
țional – 20p.
Dispunerea de acorduri/contracte similare în presta-
rea serviciilor de suport al elementelor din care este 
format SIA112 - 10p.
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție 11.02.2022

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 V

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 27.01.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun. Edineț
IDNO 1007601004984 
Adresa Primaria mun. Edineț, str. Octavian Cerem-

pei 30.
Numărul de telefon/fax 024622849
Adresa de e-mail ale autorității contractante

 

lilia.strimbanu@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
 

lilia.strimbanu@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  Gnatiuc Ecaterina

  068750352

 katea07029317@bk.ru

achizitii.primariaedinet@mail.ru 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total 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)

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)

Primaria mun. Edineț

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 158000000-6 Servicii de amenajare 
pentru anul 2022 1 set. Servicii de amenajare 3 500 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -

mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:lilia.strimbanu@mail.ru
mailto:katea07029317@bk.ru
mailto:achizitii.primariaedinet@mail.ru
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Alte informații:

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

27.01.2022

Tehnici 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. 15/22 din 8 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.gov.md

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

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atri-
buire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTen-
der (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

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 impli-
că ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul In-
frastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implemen-
tarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvol-
tare Nord.
ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

45200000-
9 - Lucrări de 
construcții 
complete sau 
parțiale și lu-
crări publice

Reabilitarea și 
modernizarea 
Muzeului de 
Istorie și Et-
nografie din 
str. Ștefan cel 
Mare 82, mun. 
Bălți în cadrul 
proiectului  
„Reabilitarea, 
modernizarea 
și dotarea 
Muzeului de 
Istorie și Etno-
grafie din mu-
nicipiul Bălți”

una lucrare

1. Desfaceri și demontări;
2. Încastrarea golurilor la pereți și consolidarea 
golului la ușile proiectate
3. Finisarea glafurilor interioare
4. Sistema de scurgere a apelor pluviale
5. Executarea lucrărilor la scara metaliză
6. Executarea lucrărilor la pereții exteriori
6.1. Executarea elementelor decorative la fațadă 
din polistiren extrudat 
7. Executarea termoizolării planșeului din cerdac
8. Lucrări privind reparația pragurilor și pereului
9. Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și 
aprovizionare cu căldură
10. Lucrări de reparație a sistemului de ventilare
11. Lucrări de reparație a sistemului de iluminat

2 887 650,00
MDL fără TVA

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

III. 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 utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
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 Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-
tație deschisă

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

Nr. 17/22 din 9 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.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

(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)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de 
atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în 
SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.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 ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9 - 
Lucrări de con-
strucții comple-
te sau parțiale și 
lucrări publice

Reabilitarea, 
modernizarea și 
sporirea eficienței 
energetice a clă-
dirii Gimnaziului 
nr. 6 din str. Kiev 
nr. 16 mun. Bălți 
în cadrul proiec-
tului „Moderniza-
rea infrastructurii 
spațiilor publice și 
instituțiilor edu-
caționale în zona 
de revitalizare din 
municipiul Bălți”

una lucrare 15456860 MDL 
fără TVA

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare 
de executat la acesta:

Gimnaziul Nr. 6 este situat pe strada Kiev, 16. Clădirea 
instituției constă din 2 (două) blocuri (1 bloc cu 2 etaje 
construit în anul 1954; 1 bloc cu 3 etaje construit în anul 
1972). Ambele blocuri de studiu includ 30 săli de clasă, 
2 laboratoare, 1 sală festivă, 1 sală de sport și un punct 
medical. Anual, în instituția educațională sunt școlarizați 
peste 200 elevi, dintre care elevi din familii numeroase, 
elevi din familii social-vulnerabile, elevi cu tutele, orfani, 
precum și elevi cu cerințe educaționale speciale. In-
frastructura degradată este cea mai stringentă problemă 
a Gimnaziului Nr. 6. În afară de acoperișul unui bloc de 
studiu care a fost reparat capital în anul 2016, atât sălile 
de studiu, cât și rețelele inginerești și alte spații nu au 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

III. 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: nu este 
cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
Nu □

Da □

beneficiat de reparații capitale din momentul recepției 
clădirii. Este necesar de a menționat că, actualmente, 
blocul 1 de studii este neutilizat, fiind conservat, din 
motivul prăbușirii unei porțiuni de tavan și a planșeului 
intermediar. În cadrul activității se propune realizarea 
lucrărilor de modernizare și amenajare a Gimnaziului prin 
intervenții de eficiență energetică, reabilitarea sistemului 
termic, reabilitarea sistemului de ventilare, rețelelor 
electrice, sistemului de ventilare, etc. Totodată, în ca-
drul activității este planificată reabilitarea a unor spații 
situate în blocul 1 pentru a realiza transferul în instituția 
educațională a bibliotecii din zona de revitalizare care 
actualmente este amplasată la parterul unui bloc locativ 
de pe strada Timireazev. Schimbarea locației bibliotecii va 
spori accesibilitatea acesteia, având în vedere localizarea 
Gimnaziului Nr. 6, precum și vizibilitatea bibliotecii în 
comunitate, transformând instituția educațională într-un 
centru educațional și cultural al zonei degradate/zona de 
revitalizare. Acest fapt reprezintă premisa transformării 
zonei degradate/zonei de revitalizare din municipiul Bălți 
într-un centru civic urban bine amenajat și simbolistic 
pentru un centru regional.
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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
Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație des-
chisă

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

Nr. 20/22 din 9 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.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 atribu-
ire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de 
atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în 
SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.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 ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.
ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 45232420-
2 - Lucrări de 
construcții de 
stații de epu-
rare a apelor 
reziduale

Stația de epurare a 
apelor uzate pentru 
or. Glodeni (etapa  I) 
în cadrul proiectului 
„Sisteme de sanita-
ție moderne pentru 
cetățeni raionului 
Glodeni”

una lucrare Lucrări de construcție pentru stația de 
epurare, instalare utilaje tehnologice siste-
me de epurare, lucrări tehnologice, Stația 
de epurare a apelor uzate AT 1600, Cămin 
de luare a probelor, Cămin debitmetru, 
Cameră dezinfectare, Lucrări de construcții 
la terenul stației de epurare a apelor uzate, 
Rețele interioare de canalizare, Stație de 
epurare SEAU, Echipament electric de for-
ță, Platforma de nămol, Stația de pompare 
de canalizare SPC-1

Rețele exterioare de canalizare, Stația de 
epurare a apelor uzate AT 1600, alimen-
tare cu energie electrică (rețele electrice 
exterioare), iluminat exterior, amenajarea 
teritoriului.

17398141,67 
MDL fără TVA

 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

III. 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 utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
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 Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-

tație deschisă

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

Nr. 19/22 din 9 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.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
(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)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de 
atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în 
SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.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 ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea 
politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord.
ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bu-

nurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
39171000-1

Vitrine de 
prezentare

Vitrine ex-
poziționale 
pentru spațiile 
reabilitate în 
cadrul în cadrul 
proiectului  
„Valorificarea 
patrimoniului 
istorico-cultu-
ral al Regiunii 
de Dezvoltare 
Nord (RDN) prin 
reabilitarea Mu-
zeului de Istorie 
și Etnografie 
din municipiul 
Soroca”

50 buc.

În total 50 (cincizeci) de vitrine expoziționale 
pentru spațiile reabilitate:
14 vitrine orizontale dreptunghiulare pe un 
picior cu bază
5 vitrine dreptunghiulare cu o poliță pe un pi-
cior cu bază
4 vitrine dreptunghiulare cu 2 polițe pe un pi-
cior cu bază
2 vitrine rotunde sub forma unui cilindru care 
se rotește în jurul axei datorită unui motor elec-
tric incorporat
10 vitrine dreptunghiulare
5 vitrine de formă semirotundă
6 vitrine sub forma unui cilindru
4 vitrine în formă de piramidă
Licitație va prevedea livrarea de către furnizor a 
bunurilor precum și servicii de montare, asam-
blare și instalare a acestor bunuri în mun. Soro-
ca la Muzeul de Istorie și Etnografie

820075 MDL fără 
TVA

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

III. 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 utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
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 Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-

tație deschisă

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

Nr. 18/22 din 9 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.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 atribu-
ire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de 
atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în 
SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.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 ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.
ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

45200000-
9 - Lucrări de 
construcții 
complete sau 
parțiale și lu-
crări publice

Reabilitarea Muzeului 
de Istorie și Etnogra-
fie din str. Indepen-
denței, 66 or. Soroca 
în cadrul proiectului  
„Valorificarea patri-
moniului istorico-cul-
tural al Regiunii de 
Dezvoltare Nord 
(RDN) prin reabilita-
rea Muzeului de Isto-
rie și Etnografie din 
municipiul Soroca”

una lucrare

Reabilitarea monumentului istorico-arhi-
tectural și amenajarea terenului aferent, 
construcția sălii multifuncționale:
Rețele electrice exterioare
Demolare clădiri cu zidării din blocuri de 
calcar 
Rețele exterioare de canalizare
Rețele exterioare de apă
Lucrări de terasament a galeriei
Reconstrucția acoperișului la Casa „Farma-
cia Balter”
Reconstrucția acoperișului la Casa avocatu-
lui Ghendler
Amenajarea teritoriului aferent

6336198,28 MDL 
fără TVA

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

III. 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 utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □

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 Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-
tație deschisă

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

Nr.  01 din 10.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.7 Rusca
IDNO 100760100089

Adresa s.Rusca, mun.Hîncești
Numărul de telefon/fax 0269 67 209, 026967 201
Adresa de e-mail ale autorității contractante p7secretariat@anp,gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandrov Diana, 026967 209 079273866, p7achizi-

tii@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

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

Documentația de atribuire este anexata în cadrul pro-
cedurii SIA RSAP sau p7achizitii@anp.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 ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45000000-7

Reconstructia 
p e r i m e t r u l u i 
de pază a Peni-
tenciarului nr.7 
Rusca, etapa 
II (îngrădirile 
interioare)

Obiect

Lucrari de desfiintare, lucrări de con-
strucție a gardului principal și gar-
dului de preîntimpinare și a  două 
turnuri de pază 3a , 3b, iluminat elec-
tric exterior in structura gardului de 
preîntimpinare, rețele exterioare de 
alimentare cu energie electrică a sis-
temelor de pază automate, a pano-
urilor de distribuție ale turnurilor de 
pază și a iluminatului electric exterior 
de pază existent, sistemul de pază 
automat, supravegherea video, solu-
ții arhitectorale, construcții din beton 
armat, echipament electric de forță/
iluminat electric interior.

18 687 110,00
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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 

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

În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.

Cerintele de participare vor fi atribuite în docu-
mentația standart care va fi publicată în SIAR SAP

II. Alte informații:

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

25.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu 

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.  01 din 10.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.7 Rusca
IDNO 100760100089

Adresa s.Rusca, mun.Hîncești
Numărul de telefon/fax 0269 67 209, 026967 201
Adresa de e-mail ale autorității contractante p7secretariat@anp,gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandrov Diana, 026967 209 079273866, p7achi-

zitii@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

(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)

Documentația de atribuire este anexata în cadrul 
procedurii SIA RSAP sau p7achizitii@anp.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 ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45000000-7

Reconstructia 
p e r i m e t r u l u i 
de pază a Peni-
tenciarului nr.7 
Rusca, etapa 
II (îngrădirile 
interioare)

Obiect

Lucrari de desfiintare, lucrări de con-
strucție a gardului principal și gar-
dului de preîntimpinare și a  două 
turnuri de pază 3a , 3b, iluminat elec-
tric exterior in structura gardului de 
preîntimpinare, rețele exterioare de 
alimentare cu energie electrică a sis-
temelor de pază automate, a pano-
urilor de distribuție ale turnurilor de 
pază și a iluminatului electric exterior 
de pază existent, sistemul de pază 
automat, supravegherea video, solu-
ții arhitectorale, construcții din beton 
armat, echipament electric de forță/
iluminat electric interior.

18 687 110,00
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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 

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

În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.

Cerintele de participare vor fi atribuite în docu-
mentația standart care va fi publicată în SIAR SAP

II. Alte informații:

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

25.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu 

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. 14/22 din 8 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 
8

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
denis.gudumac@adrnord.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
(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)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației 
deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documen-
tația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă 
vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și plat-
forma achizitii.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.
ADR Nord elaborează și promovează
strategii și programe sectoriale, atrage
resurse și implementează proiecte
investiționale, oferă suport și
consultanță pentru stimularea creșterii
economice durabile, parteneriatelor și
spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45232420-
2 - Lucrări de 
construcții de 
stații de epu-
rare a apelor 
reziduale

Stația de epura-
re a apelor uzate 
cu debitul 1500 
m3/zi din orașul 
Florești în cadrul 
proiectului „Con-
strucția stației 
de epurare regi-
onale și extinde-
rea rețelelor de 
canalizare în or. 
Florești”

Una lucra-
re

Lucrări de terasamente, lu-
crări de construcție pentru 
sistema de epurare, instalare 
utilaje tehnologice sisteme 
de epurare, lucrări tehno-
logice instalare difuzoare 
tubulare la Stația de epurare 
a apelor uzate, alimentare cu 
energie electrică (rețele elec-
trice exterioare), iluminat ex-
terior, amenajarea teritoriului.

30365800,00 MDL 
fără TVA

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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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 □

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 Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț.

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 utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
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 Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-

tație deschisă.

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

Nr. 26 din 10 februarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

(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 ac-
cesată documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 98113000-8

Servicii de reactualizare a 
Planului Urbanistic General al 
orașului Chișinău, inclusiv ela-
borarea Planurilor Urbanistice 
Zonale și Planurilor Urbanisti-
ce de Detaliu (PUG)

1 serv.

Servicii de reactualizare a Pla-
nului Urbanistic General al 
orașului Chișinău, inclusiv ela-
borarea Planurilor Urbanistice 
Zonale și Planurilor Urbanisti-
ce de Detaliu (PUG)

15 801 000,00

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

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

Nu □x

Da □

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

Nu □x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut X

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 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 □x

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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10 februarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
IDNO 1003600090809
Adresa Mun. Chișinău, str.Mateevici 77a
Numărul de telefon/fax 022 240434
Adresa de e-mail ale autorității contractante dpciodir@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chirnițchi Sergiu
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, 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 ac-
cesată documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45212130-6

Lucrări de reparație curen-
tă a Teatrului de Vară din 
parcul 

„Valea Morilor”

1 lucrare

Lucrări de reparație curentă a 
Teatrului de Vară din parcul 

„Valea Morilor”

7 498 091,67

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

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

Nu □x

Da □

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

Nu □x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut X

II. Alte informații:
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Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I, 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 □x

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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _3__din__10.02.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO 1003600150061
Adresa Str. Testemitanu29/1
Numărul de telefon/fax 022 256-125, 73-36-00
Adresa de e-mail a autorității contractante icachizitii@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante icardiologie.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cojocaru Ina, tel. 022 256 123
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. 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)

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 Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 Ascensor

1/ buc Ascensor pentru spital, min 500 kg, 
10 staţii 10 usi de acces. Completarea 
ascensorului: - camera de mecanisme;- 
troliu fara reductor, panou de dirijare 
cu convertor de frecventa si micro-
procesor, podul, pereţii şi uşile cabinei 
- din oţel inoxidabil; - podeaua - din 
marmură artificială; - uşile puţului - din 
oţel inoxidabil la fiecare staţie; inra-
marea usilor putului din oțel inoxidabil 
la toate stațiile - balustrada - din oţel 
inoxidabil; oglinda; - panou de coman-
dă în cabină - cu display LCD; - sistem 
UPS de aprovizionare cu energie elec-
trică; Buton de chemare antivandal cu 
iluminare la înregistrarea comenzilor 
și sistem limitat de acces, Display LCD 
la fiecare etaj, viteza de mișcare 1 m/s. 
Termen de garanţie - 5 ani de la darea 
în exploatare.

1000000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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 Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor so-

licitate.
Alte informații:

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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

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 Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _4_din__10.02.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO 1003600150061
Adresa Str. Testemitanu29/1
Numărul de telefon/fax 022 256-125, 73-36-00
Adresa de e-mail a autorității contractante icachizitii@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante icardiologie.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cojocaru Ina, tel. 022 256 123
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. 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)

M-Tender.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1

Lucrări de reparație a 
blocului de terapie inten-
sivă et.4, Clinica Cardiol-
ogie

1/ unitate
Lucrări de reparație a blocului de 
terapie intensivă et.4, Clinica Cardi-
ologie

3000000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în teme-
iul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor 

solicitate.
Alte informații:

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

Iunie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

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 Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP  AMT Centru
IDNO 1003600153267
Adresa Str. 31 August 1989, 63
Numărul de telefon/fax 022-27-51-21; 022-27-24-27;
Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.plan@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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 achi-
zițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

SIA RSAP Mtender

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

rilor
Valoarea estimată, 

fără TVA 

1 24455000-8 Dezinfectanți 406858,00
Alte informații:

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

Februarie-Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 27 ianuarie 2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007609003282
Adresa str. Suceava 1
Număr de telefon/fax 023629179, 060946422
E-mail logistica.cnpf@border.gov.md
Adresa de internet border-school.md
Persoana de contact Vitalie Putină
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: FN

Data publicării: 23.12.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21049220/ocds-b3wdp1-MD-1640257435399

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640257435399
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Nr. oferte primite Total: 7 (șapte)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 7 (șapte)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

 
 
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 19 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire DANOVA-PRIM S.R.L.
IDNO 1003609006827
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare 54, 

tel. 0236 34330
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 chiflă cu mac 0,080 kg 15800000-6 1200 kg 06/22 din 
27.01.2022 52488,00

2 pâine albă de făină de grîu de 
calitatea I 15800000-6 8000 kg 06/22 din 

27.01.2022 73440,00

3 pâine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară 15800000-6 9000 kg 06/22 din 

27.01.2022 82620,00

4
ulei de floarea-soarelui, rafinat, 
dezodorizat, în sticle 5 litri/4,6 
kg

15800000-6 506 kg 06/22 din 
27.01.2022 17710,00

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

Denumire BAGUETTE S.R.L.
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15, 

tel. 022-40-71-00
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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

1 biscuiți dulci 15800000-6 365 kg 07/22 din 
27.01.2022 9855,00

2
crenvurști calitate superioară, 
fiert, din carne de pui și vită, fără 
adaosuri de emulgători

15800000-6 440 kg 07/22 din 
27.01.2022 43120,00

3 crupă de grîu 15800000-6 600 kg 07/22 din 
27.01.2022 5400,00

4 făină de porumb 15800000-6 600 kg 07/22 din 
27.01.2022 7800,00

5 fileu de pește congelat, fara 
oase 15800000-6 2700 kg 07/22 din 

27.01.2022 153900,00

6 margarină de masă cu fracţia 
masică de grăsime 40% 15800000-6 350 kg 07/22 din 

27.01.2022 13650,00

7 mazăre uscată, boabe șlefuite, 
întregi 15800000-6 570 kg 07/22 din 

27.01.2022 5130,00

8 oţet de masă de 6 % 15800000-6 65 litri 07/22 din 
27.01.2022 455,00

9 muștar ”rusesc” în tub de 100 g 15800000-6 100 buc 07/22 din 
27.01.2022 1600,00

10 safalade din carne de vită și por-
cină 15800000-6 440 kg 07/22 din 

27.01.2022 23760,00

11 sare iodată pentru uz alimentar 15800000-6 600 kg 07/22 din 
27.01.2022 3000,00

12 verdețuri uscate (pătrungel), 
ambalat în pachete a cîte 8 gr. 15800000-6 6 kg 07/22 din 

27.01.2022 2100,00

13 verdețuri uscate (marari), amba-
lat în pachete a cîte 8 gr. 15800000-6 6 kg 07/22 din 

27.01.2022 2100,00

14 usturoi uscat 15800000-6 300 kg 07/22 din 
27.01.2022 16200,00

Denumire GEMBIRD S.R.L.
IDNO 1009600040116
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 16 A 

tel. 069108109
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
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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 crupă de arpacaș 15800000-6 70 kg 08/22 din 
27.01.2022 688,80

2 carne de porcină congelată fără 
oase 15800000-6 1700 kg 08/22 din 

27.01.2022 171717,00

3 carne de vită congelată fără 
oase 15800000-6 1300 kg 08/22 din 

27.01.2022 179400,00

4 ceai negru 15800000-6 40 kg 08/22 din 
27.01.2022 4400,40

5
conservă din carne de porc, 
înăbușită, în borcane de sticlă a 
câte 500 gr

15800000-6 100 kg 08/22 din 
27.01.2022 8400,00

6 conservă de pește în ulei (sardi-
ne) 15800000-6 326,4 kg 08/22 din 

27.01.2022 21150,72

7 hrișcă 15800000-6 470 kg 08/22 din 
27.01.2022 16920,00

8 crupă de orz 15800000-6 600 kg 08/22 din 
27.01.2022 5394,00

9 făină de grîu pentru panificație 
de calitatea a doua 15800000-6 350 kg 08/22 din 

27.01.2022 4620,00

10 fasole albe zaharoase, uscate 15800000-6 580 kg 08/22 din 
27.01.2022 15033,60

11 frunză de dafin ambalat în pa-
chete de 20 gr 15800000-6 7 kg 08/22 din 

27.01.2022 1092,00

12 fructe uscate tehnologic - mere 15800000-6 680 kg 08/22 din 
27.01.2022 24480,00

13 magiun de mere sterilizat, calita-
te superioară 15800000-6 825,6 kg 08/22 din 

27.01.2022 21416,06

14 orez cu bobul mediu de calita-
tea superioară, șlefuit întreg 15800000-6 430 kg 08/22 din 

27.01.2022 7314,30

15 pastă de tomate, 25%, calitatea I 15800000-6 201,6 kg 08/22 din 
27.01.2022 6652,80

16 paste făinoase grupa «С», clasa I 15800000-6 1350 kg 08/22 din 
27.01.2022 15309,00

17 pește sărat, «Hering» 15800000-6 650 kg 08/22 din 
27.01.2022 34320,00



79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

18 piper negru măcinat 15800000-6 10 kg 08/22 din 
27.01.2022 2100,00

19 pulpe de gaina congelate 15800000-6 2450 kg 08/22 din 
27.01.2022 67620,00

20 suc de fructe limpezit 15800000-6 600 litri 08/22 din 
27.01.2022 5652,00

21 zahăr cristal alb de calitate stan-
dard 15800000-6 1700 kg 08/22 din 

27.01.2022 27047,00

22 napolitane cu aromă de lapte și 
vanilie 15800000-6 365 kg 08/22 din 

27.01.2022 13140,00

Denumire ALIM-TOTAL S.R.L.
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

or.Ialoveni, str. Vlad Ţepeș, 12 ap.(of ) 17 

tel. 022 422111
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 cartofi 15800000-6 15000 kg 09/22 din 
27.01.2022 73050,00

2 morcov proaspăt 15800000-6 2000 kg 09/22 din 
27.01.2022 12200,00

3 ouă de găină de masă (proaspe-
te) mășcate 15800000-6 19440 buc 09/22 din 

27.01.2022 48016,80

4 sfeclă roșie proaspătă 15800000-6 3500 kg 09/22 din 
27.01.2022 24500,00

5 varză albă proaspătă 15800000-6 3500 kg 09/22 din 
27.01.2022 31150,00

6 ceapă uscată 15800000-6 2000 kg 09/22 din 
27.01.2022 10300,00

7 roșii proaspete 15800000-6 160 kg 09/22 din 
27.01.2022 3952,00

8 castraveţi proaspeţi 15800000-6 160 kg 09/22 din 
27.01.2022 3952,00

9 portocale proaspete 15800000-6 1000 kg 09/22 din 
27.01.2022 26760,00
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10 mere proaspete 15800000-6 1000 kg 09/22 din 
27.01.2022 6000,00

Denumire FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI SA
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r-l Florești, s.Vărvăreuca 

tel. 079941799
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 chefir cu fracţia masică de grăsi-
me 2,5% , 500 gr 15800000-6 1000 litri 10/22 din 

27.01.2022 11800,00

2
lapte de vacă de consum pas-
teurizat cu fracţia masică de gră-
sime 1,5%

15800000-6 550 litri 10/22 din 
27.01.2022 5467,00

3
unt din smîntînă dulce nesărat, 
cu  grăsimea 72,5%, în pachete 
0,200 kg

15800000-6 1500 kg 10/22 din 
27.01.2022 217500,00

Denumire I.C.S. LAPMOL S.R.L.
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

mun.Chişinău,  str. str.Ankara, 6 

tel. 022- 41-07-66
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 □      
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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 brânză proaspătă de vacă cu fra-
cţia masică de grăsimea de 2% 15800000-6 160 kg 11/22 din 

27.01.2022 6720,00

2

cașcaval cheag (brînză tare ma-
turată grasă, cu fracţia masivă 
de grăsime în substanţă uscată 
45 %)

15800000-6 50 kg 11/22 din 
27.01.2022 6062,50

3 iaurt natural cu gust de fructe, 
125 gr 15800000-6 11560 buc 11/22 din 

27.01.2022 81035,60

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 a contractului de achiziții publice   □

Nr. 1/21046974_din 26 ianuarie 2021   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie și Reabilitare
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chișinău, str. Romană 1
Număr de telefon 022/ 263001
Număr de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Secția Achizitii Publice, 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă 

□ Cererea ofertelor de prețuri 

□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

□Bunuri 

□  Servicii 

□  Lucrări 
Obiectul achiziției Produse lactate
Cod CPV 15500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitația deschisă)

Nu se aplică

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1637143009244

Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)
Data publicării:17.11.2021

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf (crepor.org)
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 05.11.2021

Link-ul: | anunt-intentie.pdf (crepor.org)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Licitație electronică □Catalog electronic □Acord-cadru  
□Sistem dinamic de achiziție

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637143009244
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637143009244?tab=contract-notice
http://www.crepor.org/wp-content/uploads/2021/11/plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf
http://www.crepor.org/wp-content/uploads/2021/11/anunt-intentie.pdf
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Sursa de finanțare □Buget de stat 2022; 

□Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte sur-
se: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1300000,00

2. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data solicitării clarificărilor 
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului 
Data transmiterii

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 09.12.2021, ora_11_:_00__), au depus oferta _3__ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii
1. Lapmol S.R.L. 1002600024308 Ionitsa Elena/ Ionita Serghei
2. FPC Serviabil S.R.L. 1003600030995 Angheluta Gheorghe/ Anghe-

luta Victoria
3. Credoprim S.R.L. 1003600026963 Costru Gheorghe

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii eco-
nomici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
Lapmol SRL FPC Serviabil 

SRL
Credoprim SRL

Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat Prezentat Prezentat 

Propunerea financiară prezentat Prezentat  Prezentat 

DUAE prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă

(după caz)

Prezentat-copie Prezentat-copie Prezentat-original

Documente de calificare

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
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Declarație privind lista principa-
lelor livrări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate

Nu corespunde Prezentat Prezentat

Declaraţie privind dotările spe-
cifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea co-
respunzătoare a contractului

Nu corespunde Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru im-
plementarea contractului

Nu corespunde Prezentat Prezentat 

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul  este 
stabilit

Prezentat Prezentat Prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar

Prezentat Prezentat Prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa dato-
riilor faţă de bugetul public naţional

Prezentat Prezentat Prezentat 

Ultimul raport financiar 2020 Prezentat Prezentat Prezentat 
Neîncadrarea în situaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, 
ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 
131 din 03.07.2015

Prezentat Prezentat Prezentat 

Certificat de înregistrare oficială 
pentru siguranța alimentelor 
(eliberat de ANSA)

Prezentat Prezentat Prezentat 

Autorizație sanitar-veterinar 
pentru unitățile de transport/ 
transport cu regim termic spe-
cial 

Prezentat Nu corespunde Prezentat 

Autorizație sanitar-veterinar 
pentru depozit 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Prezentarea dovezilor privind conformita-
tea produselor, identificată prin referire la 
specificaţii sau standard relevante

Nu corespunde: 
certificat de con-
formitate casac-
val de Rusia- lipsa;

Raport încercări: 
cașacval de Rusia- 
lipsa;

Unt 82,5%- lipsa; 
Cașcaval Hoc-
hland lipsa

Nu corespunde: 
declarație de 
conformitate, 
certificat de 
conformitate  
Cașcaval Hoc-
hland termen de 
valabilitate expi-
rat(aprilie-iunie 
2021)

Prezentat 

Sistemul de Manmagement 
al Siguranței Alimentelor ISO 
22000 HACCP 

Nu corespunde Prezentat Prezentat 

Autorizație sanitar veterinară de 
funcționare 

Prezentat Prezentat Prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, 
dar nu corespundecerințelor de calificare))

3. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:



85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Denumirea lotului
Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și uni-
tate de măsură

Corespun-
derea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Produse lactate Lapmol S.R.L. 1343082,41 1 lot - +
FPC Serviabil S.R.L. 1396574,07 1 lot - +
Credoprim S.R.L. 1459703,70 1 lot + +

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consem-
na prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

4. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele sta-
bilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu se aplică

Data solicitării Operatorul 
economic

Informația solicitată  Rezmatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Lapmol S.R.L. Lipsa actelor confirmative privind :  

a) asigurarea calității bunurilor( raport de încercări pentru caș-
caval și unt 82,5%; certificat conformitate Cașcaval Rusia );

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale (certificat 
de conformitate a sistemului de mahagemet –expirat; 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului- lipsă; Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului-lipsă; 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de activitate- incomplet, pentru anul 2020 nu a 
fost prezentat)

c) Garanția pentru ofertă în original
FPC Serviabil S.R.L. Lipsa actelor confirmative privind :  

a) asigurarea calității bunurilor (certificat conformitate  și ra-
port de încercări pentru cașcaval Hochland- expirat );

b) capacitatea de exercitare a activității tehnice  (

Autorizația sanitara pentru unitatea de transport – expirată; 

c) garanția pentru ofertă în original
 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □       

Pentru mai multe loturi cumulate □            

Pentru toate loturile  □      

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                

5. Criteriul de atribuire aplicat:
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Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

6. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotu-
lui 

Denumirea operatorului 
economic

Cantitate și uni-
tate de măsură  

Prețul unitar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Produse lactate Credoprim S.R.L. 1 lot 1459703,70 1459703,70 1610800,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.            

Argumentare:  ____________________________________________________

7. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
ICS ”Lapmol” S.R.L. 17.12.2021 d.cebotari@lapmol.md
FPC ”Serviabil S.R.L. 17.12.2021 serviabil@mail.ru
Credoprim S.R.L. 17.12.2021 credoprim@mail.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achi-
ziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
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8. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

□ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax □
£ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mij-
loace electronice și/sau fax □

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la 
art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice

£ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax □
£ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mij-
loace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achi-
zițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Cal-
cularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

9. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumi-
rea ope-
ratorului  
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ acor-
dului-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de valabili-
tate al contractului/

acordului-cadruinclusiv TVA

CREDO-
PRIM 
S.R.L.

Cu capital autohton 02 29.12.2021 15500000-3 1459703,70 1610800,00 31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la pro-
cedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pen-
tru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/
loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei 
MD):

__________________ 

(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/
contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor 
de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru 
achiziţii confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere con-
form prevederilor legale în vigoare.
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ANUN Ț

de atribuire a contractului de achiziții publice   □

Nr. 1/ 21046910  din 26.01.2022  .   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie și Reabilitare
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chișinău, str. Romană 1
Număr de telefon 022/ 263001
Număr de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Secția Achizitii Publice, 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE , CONFORM NECESARULUI IP 
CREPOR, PENTRU ANUL 2022

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21046910
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1637071691976
Data publicării: 16.11.2021

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante

□ Da  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf (crepor.org) p.1.7.
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 09.11.2021

Link-ul: conform datelor www.bap.tender.gov.md
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Licitație electronică   

Sursa de finanțare □Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1551150,00

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637071691976
http://www.crepor.org/wp-content/uploads/2021/11/plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf
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2. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data solicitării clarificărilor 
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului 
Data transmiterii

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data _06.12_2021_, ora_16_:_00_), au depus oferta _7 (șapte)_ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii
1. Produse de familie SRL 1010600010111

2. CC Nivali Prod SRL 1006600010112

3. Pascolina SRL 1009600025979

4. SRL Viocris Impex 1006600032107

5. AVT Lux COM 1014600040053

6. ÎCP Panifcoop URECOOP Strășeni 1003600132567

7. Franzeluța SA 1002600004030

Notă: prin scrisoarea din 09.12.2021 OE ÎCP Panifcoop URECOOP Strășeni a înștiințat despre retragerea ofer-
tei, din motiv ca oferta prezentată a fost întocmită greșit.

3. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către opera-
torii economici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
Produse 

de familie 
SRL

CC Nivali 
Prod SRL

Pascolina 
SRL

SRL Viocris 
Impex

AVT Lux 
COM

ÎCP 
Panifcoop 
URECOOP 
Strășeni

Franzelu-
ța SA

Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat Nu corespun-

de
prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat  Nu cores-
punde

prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă

(după caz)

prezentat prezentat prezen-
tat-SIA 
RSAP

prezentat SIA 
RSAP

prezentat prezentat prezentat
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Documente de calificare

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Declarație privind lista principalelor 
livrări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate

Anexa nr. 12, conform DS  apro-
bat prin Ordinul MF nr. 115 din 
15.09.2021

prezentat în aș-
teptare

prezentat nu cores-
punde

în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul și echipamentul necesar pen-
tru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului Anexa nr. 13, conform 
DS  aprobat prin Ordinul MF nr. 115 
din 15.09.2021

prezentat în aș-
teptare

prezentat nu cores-
punde

în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru imple-
mentarea contractului, Anexa nr. 14, 
conform DS  aprobat prin Ordinul 
MF nr. 115 din 15.09.2021

pezentat în aș-
teptare

prezentat nu                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                             
corespun-

de

în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Dovada înregistrării persoanei jurid-
ice, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul  
este stabilit

prezentat în aș-
teptare

prezentat prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezentat în aș-
teptare

prezentat prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Certificat privind lipsa sau existenţa 
datoriilor faţă de bugetul public na-
ţional

prezentat în aș-
teptare

prezentat prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Ultimul raport financiar 2020 prezentat în aș-
teptare

prezentat prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Neîncadrarea în situaţiile ce deter-
mină excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 
din Legea nr. 131 din 03.07.2015

prezentat în aș-
teptare

prezentat prezenat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Certificat de înregistrare oficială 
pentru siguranța alimentelor (eliber-
at de ANSA)

prezentat în aș-
teptare

neprezen-
tat

prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Autorizație sanitar-veterinar pentru 
unitățile de transport/ transport cu 
regim termic special 

prezentat în aș-
teptare

prezentat prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Autorizație sanitar-veterinar pentru 
depozit 

prezentat în aș-
teptare

prezenat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat
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Prezentarea dovezilor privind con-
formitatea produselor, identificată 
prin referire la specificaţii sau stan-
dard relevante;

Certificat sanitar-veterinar pentru 
produsele de origine animală - 

*Certificat de calitate/ conformitate 
- 

 *Certificat de inofensivitate  (legu-
me, fructe, cofetărie, băcănie)- 

* Raport de încercări pentru făină, 

Certificat 
sani-
tar-vete-
rinar-pre-
zentat;

Certifi-
cat de 
confirmi-
tate-pre-
zentat;

în aș-
teptare

Certificat 
sanitar-ve-
terinar-pre-
zentat;

Certificat 
de confir-
mitate-pre-
zentat;

Certificat 
sani-
tar-vete-
rinar-pre-
zentat;

Certificat 
de confir-
mitate-lip-
să;

în așteptare Certificat 
sani-
tar-vete-
rinar-pre-
zentat;

Certifi-
cat de 
confirmi-
tate-pre-
zentat;

Sistemul de Manmagement al Sigu-
ranței Alimentelor ISO 22000 HACCP 
(pentru produsele de origine ani-
mală, pîine, pește)

prezentat în aș-
teptare

neprezen-
tat

prezentat în așteptare prezentat pre-
zen-
tat

Autorizație de  funcționare a abator-
ului sau contract de prestare servicii 
de abatorizare   (pentru ofertele la 
lotul  de carne vita si carne pui)

prezentat în aș-
teptare

în așteptare

Documentele obligatorii la procurar-
ea produselor de panificație 

în aș-
teptare

în așteptare pre-
zen-
tat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, 
dar nu corespundecerințelor de calificare))

4. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului eco-
nomic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantita-
te și uni-
tate de 
măsură

Corespun-
derea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunde-
rea cu specifi-
cațiile tehnice

Carne origine ani-
mală

Produse de familie SRL 501690,00 1 lot corespunde corespunde

Pește și produse din 
pește

Viocris ImpexSRL 137742,00 1 lot Nu corespun-
de

 Corespunde

AVT Lux Com SRL 139225,00 1 lot Nu corespun-
de

Nu corespunde

Pascolina SRL 156125,00 1 lot Corespunde Corespunde
Carne de pui CC Nivali Prod SRL 245750,00 1 lot În așteptare În asteptare

Produse de familie SRL 253960,00 1 lot În așteptare În asteptare

Mezeluri

CC Nivali Prod SRL 102817,50 1 lot În așteptare În asteptare
Produse de familie SRL 121557,60 1 lot În așteptare În asteptare

Pîine Franzeluța SA 130614,50 1 lot Corespunde Corespunde
ÎCP Panifcoop a URECOOP 
Strășeni

64312,50 1 lot Nu corespude Nu corespunde
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consem-
na prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

5. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele sta-
bilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: 

Data solicitării Operatorul economic Informația 
solicitată  

Rezmatul răspunsului operatorului eco-
nomic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Viocris Impex SRL - Scrisoarea de garanție , în original, nu a fost transmisă  

către AC (conform p.16.5 din Anunțul de participare);

- Declarație privind lipsa principalelor livrări- nu core-
punde cerințelor, și anume nu sunt prezentate copiile 
contractelor , executate în ultimii 3 ani (conform p.16.6 
din Anunțul de participare);

- Certificat de înregistrare oficială  pentru siguranța ali-
mentelor –neprezentat (conform p.16.12 din Anunțul 
de participare);

- Sistemul de magement  al siguranței alimentelor-(I-
SO)-neprezentat (conform p.16.16 din Anunțul de par-
ticipare);

AVT Lux Com SRL - Scrisoarea de garanție , în original, nu a fost transmisă 
către AC (conform p.16.5 din Anunțul de participare);

- Declarația privind lista principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani, nu sunt prezentate, 

- lipsesc copiile contractelor , executate în ultimii 3 ani 
(conform p.16.6 din Anunțul de participare);

- Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipa-
mentul necesar (conform p.16.7 din Anunțul de partici-
pare)- neprezentat;

- Certificat de conformitate – neprezentat

- Specificatia tehnică nu corespunde solicitărilor, nu este 
indicat graficul de livrare a Bunurilor

 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □       

Pentru mai multe loturi cumulate □            

Pentru toate loturile  □      

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                
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6. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de 
atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

7. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denu-
mirea 
opera-
torului 
econo-

mic

Canti-
tate și 
unita-
te de 

măsu-
ră  

Prețul uni-
tar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Pîine Fran-
zeluța 
S.A

1 lot 130614,50 130614,50 141087,50

Carne de origine animală Produ-
se de 
familie 
S.R.l.

1 lot 501690,00 501690,00 602000,00

Pește și produse din pește Pas-
colina 
SRL

1 lot 154725,00 154725,00 185670,00
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Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. _1_ lit _a_. Pentru loturile:

1. Crupe și băcănie

2. Ouă dietice

3. Făină de grîu

4. Zahăr

5. Conserve de legume și fructe

6. Ulei floarea soarelui

7. Condimente

8. Biscuiți și covrigei         

Argumentare:  Nu a fost depusă nici o ofertă.

În temeiul art. 71 alin. _1_ lit _g_. Pentru loturile:

1. Mezeluri

2. Carne de pui

Argumentare:  Există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire 
sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că 
pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autori-
tatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 
încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

8. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data trans-
miterii 

Modalitatea de transmitere 

Produse de familie SRL 28.12.2021 viorel.iacovet@filletti.md
CC Nivali Prod SRL 30.12.2021 achizitii@nivalli.md
Pascolina SRL 28.12.2021 Pascolina@mail.ru
SRL Viocris Impex 28.12.2021 viocrisimplex@gmail.com
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AVT Lux COM 28.12.2021 avtluxcom@mail.ru
ÎCP Panifcoop URECOOP Strășeni 28.12.2021 panifcoop@ranbler.ru
Franzeluța SA 28.12.2021 achizitiifranzeluta@mail.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

9. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

□ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice 
și/sau fax □
£ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electro-
nice și/sau fax □

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

£ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice 
și/sau fax □
£ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electro-
nice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achi-
zițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Cal-
cularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

10. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea opera-
torului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-cadru

Cod CPV

fără TVA

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadruinclusiv TVA

Franzeluța S.A capital autohton 6 10.01.2022 15800000-6 117572,50 141087,00 31.12.2022

Produse de familie 
S.R.L.

capital autohton 7 10.01.2022 15800000-6 418075,00 501690,00 31.12.2022

Pascolina SRL capital autohton 8 10.01.2022 15800000-6 128937,50 154725,00 31.12.2022

11. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care 
la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții ver-
zi)? (DA/NU) ___________

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

__________________ 
(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut  □                       
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □              

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/
contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de 
monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Servicii de laborator în cadrul Programului național de combatere a hepati-
telor virale B, C și D

nr.  11/001  din 27.01.2022

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 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante 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 cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără 
Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice 
nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 lit. (a) „utilizarea 
eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților 
contractante”, coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din 
Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura 
de negociere, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 
12.08.2020, Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă 
dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor medicale cu 
IMSP Centrul Republican de Diagnostică Medicală, ținând cont 
de faptul că serviciile medicale sunt prestate conform tarifelor  
fixe stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-
sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-
sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate 
de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele 
pentru serviciile medico-sanitare.

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de laborator în cadrul Programului național de comba-
tere a hepatitelor virale B, C și D

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Anunțul de participare Nr:  fără publicare
Data publicării: - 
Link-ul: - 202203037 NFP

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate -

Nr. oferte primite

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

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. 11/001 din 26.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire IMSP Centrul Republican de Diagnostică Medicală
IDNO 1003600150196
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13, 

telefon: 022 88-83-47 / 022 72-54-01

crdm@ms.md  www.crdm.md www.diagnostic.md       
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 

Servicii de laborator în ca-
drul Programului național 
de combatere a hepatite-
lor virale B, C și D

85145000-7
serviciu/

conform situa-
ției de facto

12 PN

27.01.2022
700 000,00 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

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

mailto:crdm@ms.md
http://www.crdm.md
http://www.diagnostic.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

achiziționarea Servicii de asistenţă medicală spitalicească de profil pneumologic

nr.  9/001  din 27.01.2022

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 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante 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 cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără 
Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice 
nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 lit. (a) „utilizarea 
eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților 
contractante”, coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din 
Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura 
de negociere, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 
12.08.2020, Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă 
dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor medicale 
cu IMSP Institutul Ftiziopulmonologic „Chiril Draganiuc”, ținând 
cont de faptul că serviciile medicale sunt prestate conform 
tarifelor  fixe stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile 
medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile 
medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la 
tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de asistenţă medicală spitalicească de profil pneumo-
logic

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Anunțul de participare Nr:  fără publicare
Data publicării: - 
Link-ul: - 202203023 NFP

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate -

Nr. oferte primite

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

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. 9/001 din 26.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire IMSP Institutul Ftiziopulmonologic „Chiril Draganiuc”
IDNO 1003600151724
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. C. Vârnav 13, 

telefon: 022 57 22 00

ifp@ms.md https://ifp.md   
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Servicii de asistenţă medicală 
spitalicească de profil pneu-
mologic

85100000-0

serviciu/

conform 
situației 
de facto

10 PN

27.01.2022
150 000,00 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

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

mailto:ifp@ms.md
https://ifp.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

achiziționarea Serviciilor medicale de profil neurologic

nr.  3/001  din 27.01.2022

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 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante 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 cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără 
Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 
din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 lit. (a) „utilizarea eficientă 
a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante”, 
coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din Regulamentul cu 
privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 12.08.2020, Administrația 
Națională a Penitenciarelor își rezervă dreptul să atribuie contract de 
achiziție a serviciilor medicale cu IMSP Institutul  de Neurologie și 
Neurochirurgie „Diomid Gherman”, ținând cont de faptul că serviciile 
medicale sunt prestate conform tarifelor  fixe stabilite în Catalogul 
tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra 
plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru 
serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele 
private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire 
la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de asistenţă medicală spitalicească de profil neurologic

Anunțul de participare

Nr:  fără publicare
Data publicării: - 

Link-ul: - 202203026 NFP 

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice
Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate -

Nr. oferte primite

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

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. 3/001 din 26.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IMSP Institutul  de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”

IDNO 1003600150602

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

mun. Chișinău, str. Korolenco 2, 
telefon: 022 82-90-27 / 022 72-43-57

anticamera@inn.md  www.inn.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) Da □       Nu R       

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ un.m. Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Servicii de asistenţă medicală 
spitalicească de profil neuro-
logic

85121220-1
serviciu/

conform situați-
ei de facto

4 PN

27.01.2022
110 000,00 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

R 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:anticamera@inn.md
http://www.inn.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. Din  01-21049532  Din  06.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”

Localitate Or.Căușeni

IDNO 1003608150033

Adresa Or. Căușeni,str.Gagarin 54

Număr de telefon/fax 068781748/0243 26094

E-mail srcauseni@ms.md 

Pagina web oficială www.sr-causeni.ms.md

Persoana de contact Iurie Barcari

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 medicală

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)

Prin prezenta decizie de atribuire, conform legii 131 din 
03.07.2015 art.71 al.1 lit.a grupul de lucru pentru achiziţii 
confirmă că procedurii de achiziţie nu a avut loc( nici un OE 
nu propus oferte) fapt pentru care poartă răspundere con-
form prevederilor legale în vigoare.

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □  

Servicii □

Obiectul de achiziție Ouă de găină dietice

Anunțul de participare
Nr.:21049532

Data publicării: 31.12.2021

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640941155714

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(nu se 
aplică)

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:srcauseni@ms.md
http://www.sr-causeni.ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640941155714
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640941155714
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Nr. oferte primite

Total: 0

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

De la operatori economici dintr-un alt stat:

Pe cale electronică:
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. __01-21049532_ din 11.01. 2022 s-a decis (anularea procedurii de atribuire din moti-
vul că achiziția nu a avut loc)atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire
IDNO
Date de contact 

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

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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 20/22AA din 28.01.2022   

 

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

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie 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 pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclu-
siv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2022.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
Data publicării: 26.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635237680199?tab=contract-notice

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

Licitaţia electronică

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635237680199


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

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. 25/22 din 14.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire „DVS Service”S.R.L. 
IDNO c/f 1004600013407
Date de contact 

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

MD - 2068, bd. Moscovei, nr. 11/1, mun. Chișinău, 
tel. 069000603; 

e-mail: dvs-service@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Nu      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire Î.S. „Servicii Pază a MAI”
IDNO c/f 1010600043506
Date de contact 

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

MD- 2012, str. M. Varlaam, nr. 79, mun. Chișinău, 
tel. 0 22256256; 

e-mail: secretariat@serviciipaza.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Nu      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumi-
rea ope-
ratorului 
economic

Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma,

inclusiv TVA, 
lei

mailto:dvs-service@mail.ru
mailto:secretariat@serviciipaza.md
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1
Lotul nr. 1

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv si servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente. 

mun. Chișinău (8 obiecte).

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  „
D

V
S 

Se
rv

ic
e”

S.
R.

L. 79713000-5 --/-- Nr.102 din 
28.01.2022

29700,00

2 Lotul nr. 2

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv si servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 

mun. Chișinău (7 obiecte).  

--/-- 29700,00

3 Lotul nr. 3

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv si servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 

mun. Chișinău (5 obiecte).  

--/-- 38499,78

4 Lotul nr. 4

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 

mun. Hâncești (3 obiecte)

ÎS
 „S

er
vi

ci
i P

az
ă 

a 
M

A
I” 79713000-5 --/-- Nr. 104 din 

28.01.2022
73920,00

5 Lotul nr. 5

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Anenii Noi (3 obiecte)

--/-- 88836,00
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6 Lotul nr. 6

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Căușeni (4 obiecte)

--/-- 79992,00

7 Lotul nr. 7

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Călărași  (3 obiecte)

--/-- 67716,00

8 Lotul nr. 8

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

mun. Ungheni   (3 obiecte)

--/-- 73920,00

9 Lotul nr. 9

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Orhei  (5 obiecte)

--/-- 112332,00

10 Lotul nr. 10

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Criuleni (3 obiecte)

--/-- 87186,00
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11 Lotul nr. 11

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Ialoveni (4 obiecte)

--/-- 79728,00

12 Lotul nr. 12

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Nisporeni (2 obiecte)

--/-- 54516,00

13 Lotul nr. 13

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Strășeni (4 obiecte)

ÎS
 „S

er
vi

ci
i P

az
ă 

a 
M

A
I”

--/-- 107580,00

14 Lotul nr. 14

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Coșnița (3 obiecte)

--/-- 52008,00

15 Lotul nr. 15

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Bălți (5 obiecte)

--/-- 154704,00
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16 Lotul nr. 16

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Fălești (4 obiecte)

--/-- 82500,00

17 Lotul nr. 17

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Sângerei (4 obiecte)

--/-- 69564,00

18 Lotul nr. 18

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Florești (4 obiecte)

--/-- 74580,00

19 Lotul nr. 19

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Soroca (5 obiecte)

ÎS
 „S

er
vi

ci
i P

az
ă 

a 
M

A
I”

--/-- 112596,00

20 Lotul nr. 20

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Drochia (4 obiecte)

--/-- 96096,00
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21 Lotul nr. 21 

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

mun. Edineț  (6 obiecte)

--/-- 117348,00

22 Lotul nr. 22

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Râșcani (2 obiecte)

--/-- 51612,00

23 Lotul nr. 23

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Briceni (3 obiecte)

--/-- 81510,00

24 Lotul nr. 24

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Glodeni (4 obiecte)

--/-- 83160,00

25 Lotul nr. 25

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Ocnița (3 obiecte)

--/-- 65736,00
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26 Lotul nr. 26

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Rezina  (4 obiecte)

--/-- 80916,00

27 Lotul nr. 27

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Vulcănești (4 obiecte)

--/-- 65604,00

28 Lotul nr. 28

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Telenești (4 obiecte)

ÎS
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--/-- 77616,00

29 Lotul nr. 29

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Șoldănești (3 obiecte)

--/-- 70488,00

30 Lotul nr. 31

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Dondușeni (3 obiecte)

--/-- 60192,00
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31 Lotul nr. 32

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Cimișlia (3 obiecte)

--/-- 70884,00

32 Lotul nr. 33

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Comrat (3 obiecte)

--/-- 57948,00

33 Lotul nr. 34

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Basarabeasca (4 obiec-
te)

--/-- 60720,00

34  Lotul nr. 35

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

mun. Ceadâr-Lunga (3 
obiecte)

--/-- 59796,00

35 Lotul nr. 36

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Taraclia (2 obiecte)

--/-- 52932,00
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36 Lotul nr. 37 

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Cahul (4 obiecte)

--/-- 94512,00

37 Lotul nr. 38

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, in-
clusiv și servicii de deservi-
re și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

or. Leova (3 obiecte)

ÎS
 „S

er
vi

ci
i P

az
ă 

a 
M

A
I”

--/-- 64680,00

38 Lotul nr. 39

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Cantemir (3 obiecte)

--/-- 74052,00

39 Lotul nr. 40

Servicii de pază tehnică 
a oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază 
și a incendiilor existente.

or. Ștefan Vodă (4 obiecte)

--/-- 70620,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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 con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 21/22AA din 31.01.2022   

          

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; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru 
anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
Data publicării: 16.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-notice

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

-

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

 
 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741?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. 26/22 din 14.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Moldtelecom” SA

IDNO 1002600048836

Date de contact 

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

MD-2010, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10, mun. Chișinău, tele-
fon: 022 570648

e-mail: bps@moldtelecom.md  

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

1
Servicii de telefonie mobilă 

și Internet mobil pentru anul 
2022

„Moldtele-
com” SA

642120

00-5 --/-- Nr. 107

din 31.01.2022

378 325,75

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

Nr. 22/22AA din 31.01.2022   

          

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; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
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 Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie fixă
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1641283079262

Data publicării: 04.01.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641283079262?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)

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. 50/22 din 27.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Denumire „Moldtelecom” SA
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2001, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, 
mun. Chișinău, tel. 022 570648; e-mail: bps@
moldtelecom.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bu-
nurilor/

serviciilor

Denumirea opera-
torului economic Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022

1
Servicii de telefo-
nie fixă (2708 nu-

mere) - repetat

„Moldtelecom” 
SA 64210000-1 -/-

Nr. 108

din 
31.01.2022

522 134,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

Nr. 24/22AA din 01.02.2022 

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; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal 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)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Extinderea și/sau modernizarea complexului tehnico – 
aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susți-
nerii examenelor de calificare practică de obținere a per-
misului de conducere prin adăugarea componentelor a 
sistemelor de monitorizare video pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639558335861
Data publicării: 15.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639558335861?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribui-
re 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)

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 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639558335861
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639558335861?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639558335861?tab=contract-notice
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lucru nr. 23/22 din 13.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire SC „Rapid Link” SRL
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, str. Gh.Asachi, 71/7, mun. Chișinău, tel. 
069222230; e-mail: office@rapidlink.md   

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv 
TVA

1 Extinderea și/sau 
modernizarea complexului 

tehnico – aplicativ de înregis-
trare video și audio în procesul 

susținerii examenelor de ca-
lificare practică de obținere a 
permisului de conducere prin 
adăugarea componentelor a 

sistemelor de monitorizare vi-
deo pentru anul 2022

SC 
„Rapid Link” 

SRL

32333000-
6 --/--

Nr. 134

din 
01.02.2022

461 934,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

mailto:office@rapidlink.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 04.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni
Localitate Or. Strășeni
IDNO 1003600158309
Adresa str. T. Ciorbă 11/1
Număr de telefon (0237)-22-448
Număr de fax (0237)-22-448
E-mail oficial srstraseni@ms.md
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție PCererea ofertelor de prețuri  □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 677 991,33 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

21048045/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638537351144?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 3 dec. 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri P     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu P  Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM P

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 01 din 
„21” decembrie 2021

Denumirea operatorului economic 1. SRL “Lovis Angro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-02/2022

Data: 01.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 159438,5
Inclusiv TVA: 138509,04

Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  P

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Nu este cazul]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Nu este cazul]

Alte informații relevante [Nu este cazul]
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 
Suma inițială Suma micșorată

Fără 
TVA

Inclusiv 
TVA

Fără TVA Inclusiv 
TVA

„LOVIS ANGRO” S.R.L., 
Contract nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 privind 
achiziţionarea: Produse Alimentare pentru semes-
trul I, anul 2022 (Lotul 1 Pește congelat “Merluciu”; 
Lotul 4 Cereale; Lotul 5 Fructe și legume transfor-
mate; Lotul 6 Legume și fructe proaspete; Lotul 11 
Produse origine animală(ouă de găină))

138509,04 159438,5 110943,67 129669,00
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Anexa nr. 1 la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022 până la modificare

                                                                                                

Anexa nr. 1  
la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022

SPECIFICAŢII TEHNICE

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Denumi-
rea bunu-

rilor

Denumi-
rea mo-
delului 
bunului

Ţara de 
origine

Producătorul Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea con-
tractantă

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant

Standarde de referinţă

1 2 3 4 5 6 7

Lotul 1 Pește congelat “Merluciu”

Pește 
congelat 

“Merluciu” 
(Hec)

-  RM Importator: SRL 
“Victonis Prim”/ 
Importator: SRL 

“Salipetrier”/ 
SRL “TELEMAR”

Pește congelat “Merlu-
ciu” (Hec),  eviscerat fără 
cap și fără coadă, calitate 

superioară, ambalat a 
câte 2-5 kg în polietilenă 
și/sau cutii de carton. Se 
livrează cu transport care 

necesită regim termic 
special.

Pește congelat 
“Merluciu” (Hec), 

eviscerat fără 
cap și fără coadă, 
ambalat cutii de 

carton.

Legea nr. 306/2018, Le-
gea nr. 296/2017, Legea 
nr.279/2017, HG Nr. 520 
din 22.06.2010, HG nr. 
65 din 26.01.2001, HG 

435 din 28.05.2010.

Lotul 4 Cereale 

Crupe de 
mei 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

(Boabe) grupe de mei 
șlefuit, curată, fără impu-
rități, calitate superioară, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de mei șle-
fuit, curată, fără 

impurităţi, ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010.

Fulgi de 
ovăz

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polieti-
lenă cu masa 0,5 kg-1 kg. 

Fulgi de ovăz 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 0,5 kg-1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 
Nr. 202 din 11.03.2009.

Crupe de 
grâu mă-

runţite

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polieti-
lenă/hârtie cu masa 1 kg. 

Crupe de grâu 
mărunţite ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 
202 din 11.03.2009.

Crupe de 
grâu ”Ar-
nautca”  

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă/hârtie  cu masa 
1 kg. 

Crupe de grâu 
”Arnautca” ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
Nr. 202 din 11.03.2009, 
HG 520 din 22.06.2010.
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Crupe de 
orz 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de orz 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 22.06.2010, 

HG 1191 din 
23.12.2010,Conform HG 
Nr. 202 din 11.03.2009, 

HG Nr. 520 din 
22.06.2010. 

Crupe de 
arpacaș 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de arpacaș 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 
Nr. 202 din 11.03.2009.

Crupe de 
porumb 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de porumb 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010 
, HG Nr. 202 din 

11.03.2009. 

Crupe de 
hrișcă 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Cerealele trebuie să fie 
sănătoase, curate, de 

o calitatea superioară, 
fără semne de încingere 
sau alte mirosuri care să 
indice alterarea acestora, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de hrișcă 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010. 

Orez - RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Orez cu bobul rotund, 
șlefuit, fără impurități, 

calitate superioară, am-
balaj pungi de polietile-

nă  cu masa 1 kg. 

Orez cu bobul 
rotund, șlefuit, fără 
impurităţi, ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 
Nr. 291 din 22.04.2014.

Mazăre 
uscată

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Boabe de mazăre ver-
de uscate întregi, fără 

impurități, suficient de 
uniforme prin mărimea 
lor, calitatea superioară, 
ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Mazăre uscată 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 
205 din 11.03.2009. 

Fasole 
uscată

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Fasole uscată, albă, fără 
impurități, calitatea su-
perioară, ambalaj pungi 
de polietilenă  cu masa 

1 kg. 

Fasole uscată, albă, 
fără impurităţi, 
ambalaj pungi 

de polietilenă cu 
masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
520 din 22.06.2010, HG 

1191 din 23.12.2010, HG 
Nr. 1523 din 29.12.2007.

Crupe de 
griș 

- RM Preambalator: 
SRL “Almidec 

Grup” / Impor-
tator/Preamba-
lator: SRL “Vital-

comus”

Curată, fără impurităţi, 
calitate superioară, am-
balaj pungi de polietile-

nă  cu masa 1 kg. 

Crupe de griș cura-
tă, fără impurităţi, 

ambalaj pungi 
de polietilenă cu 

masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 68  din 29.01.2009, 

HG 520 din 22.06.2010. 
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Făină de 
grâu

- RM Importator: SRL 
“Beatrice Com”

Produs din boabe de 
grâu moale, de grâu ra-

mificat ori din amestecul 
acestora, obţinut prin 

procedee de mărunţire 
sau măcinare, în care 

tărâța și germenele sânt 
parţial eliminate, iar 

restul se macină până 
la gradul de mărunţire 
corespunzător, pentru 

panificație, calitatea su-
perioară, ambalaj pungi 
de polietilenă/hârtie  cu 

masa 2 kg. 

Făină de grâu pen-
tru panificaţie, ca-
litatea superioară, 
ambalaj pungi de 
polietilenă/hârtie 

cu masa 2 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
68 din 29.01.2009, HG 

520 din 22.06.2010.

Lotul 5 Fructe și legume transformate 

Mazăre 
verde con-

servată

- RM CAP “Basa-
rabia”/SRL 

“Servest Agro” 
/”RODOS PRIM” 

SRL

Mazăre verde conservată 
din soiuri cu bob zbârcit, 

calitatea superioară, 
produs sterilizat, amba-
lat borcan cu masa netă 

0,680 g.  

Mazăre verde con-
servată sterilizat, 

ambalat borcan de 
sticla de 720ml

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 221 din 16.03.2009, 

HG 1191 din 23.12.2010, 
HG RM nr. 520 din 

22.06.2010, HG RM nr. 
996 din 20.08.2003.

Icre de 
dovlecei

- RM SRL “Conserv 
Grup”

Icre de dovlecei, calitatea 
superioară, sterilizat, am-
balat industrial și etiche-
tat, în borcan, „Twist-off”, 

cu masa netă 0,5 kg. 

Icre de dovlecei, 
sterilizat, ambalat 

industrial și eti-
chetat, în borcan, 

„Twist-ofP’, cu 
masa netă 0,5 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 221 din 16.03.2009, 

HG 1191 din 23.12.2010, 
HG RM nr. 520 din 

22.06.2010, HG RM nr. 
996 din 20.08.2003.

Tomate 
murate

- RM SC “Paninela” 
SRL

Ambalat în cutii de plas-
tic/ ambalaj de polietile-

nă vacuum. 

Tomate murate 
ambalat în polieti-

lenă vacuum.

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 221 din 16.03.2009, 

HG 1191 din 23.12.2010.

Castraveți 
murați

- RM SC “Paninela” 
SRL

Castraveți murați, am-
balat în cutii de plastic/
ambalaj de polietilenă 

vacuum. 

Castraveţi muraţi, 
ambalat în polieti-

lenă vacuum.

 Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 221 din 16.03.2009, 

HG 1191 din 23.12.2010.

Paste de 
tomate

- RM Importator:” 
OLIVERNOR D” 
SRL// Distribu-
itor: SRL “Bioe-

nergie INC”

Paste de tomate 25%, 
calitatea I, ambalat în 
borcane de sticlă 720  
ml., produs sterilizat. 

Paste de tomate 
25%, ambalat în 
borcane de sticlă 

720gr

Legea nr. 306/2018, 
HG RM nr. 520 din 

22.06.2010, HG RM nr. 
996 din 20.08.2003.

Magiun 
din fructe 

- RM S.C ‘’RG-AGRO 
PLUS’’ S.R.L// 
Distribuitor: 

SRL “Bioenergie 
INC”

Magiun din  fructe în 
asortiment (mere, prune, 
caise) sterilizat, ambalat 

în borcan de sticlă cu 
masa netă 0,860 kg, cali-

tatea întâi. 

Magiun din mere 
sterilizat, ambalat 
în borcan de sti-
clă cu masa netă 

0,860 kg

Legea nr. 306/2018, 
HG 216 din 27.02.2008, 

HG RM nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 

996 din 20.08.2003.

Suc de 
fructe

- RM ICS “Natur Bra-
vo” SA

Suc natural 100% limpe-
zit, fără zahăr, fără conți-
nut de îndulcitori artifici-
ali, în sortiment, ambalaj 

pachet ”Tetra-Pak” cu 
volumul de 1 L..

Suc limpezit, în 
sortiment, ambalaj 
pachet ”Tetra-Pak” 
cu volumul de 1 L.

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 1111 din 06.12.2010, 

HG RM nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 

996 din 20.08.2003.

Suc de 
tomate

- RM ICS “Natur Bra-
vo” SA

Suc de tomate reconstituit 
cu sare cu pulpă omogeni-
zat, sterilizat, ambalaj pa-

chet ”Tetra-Pak” cu volumul 
de 1 L. 

Suc de tomate 
ambalaj pachet 

”Tetra-Pak” cu vo-
lumul de 1 L.

Legea nr. 306/2018, HG 
nr. 1111 din 06.12.2010, 

HG RM nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 

996 din 20.08.2003.
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Fructe 
uscate

- RM Producator SRL 
“Podgoreni- 

Plus”/ SRL “Ba-
kayan-com”

Asortiment din fructe 
uscate, fără impurități, 
fără fum, neprelucrate, 
ambalaj pungi de plas-

tic/cutii de carton cu 
masa netă 10 kg..

Fructe uscate 
asortiment din 

fructe uscate, fără 
impurităţi, fără 

fum, neprelucrate, 
ambalaj pungi de 

10 kg.

Legea nr. 306/2018, HG 
Nr. 1523 din  29.12.2007, 

HG RM nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 

996 din 20.08.2003, HG 
221 din 16.03.2009, HG 

229 din 29.03.2013.

Lotul 6  
Legume și fructe proaspete

Cartofi - RM ÎI “Borta 
Grigore”/ GT 
“Turcan Igor”

Tuberculi întregi, uscaţi, 
necontaminaţi, sănătoși, 
fără atacuri de boli sau 
insecte care să le facă 
improprii consumului, 

fără urme vizibile de sub-
stanţe străine, fără vătă-

mări produse de frig. 
Nu se admit tuberculi de 
cartofi uscaţi cu semne 
de putrezire, degeraţi 

sau de orice altă alterare 
care le face inapt de uti-

lizare. 
Se permit tuberculi cu 

noduli, iar suprafaţa ver-
de să nu depășească 1/4 
din suprafaţa tubercu-

lului. Ambalat în saci cu 
masa de 25kg. 

Cartofi tuberculi 
întregi, uscaţi, 

necontaminaţi, 
sănătoși, fără ata-

curi de boli sau 
insecte care să le 

facă improprii con-
sumului, fără urme 

vizibile de sub-
stanţe străine, fără 
vătămări produse 
de frig, ambalat 

în saci cu masa de 
25kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.

Ceapă 
uscată

-  RM G.T “AGROAN-
DRIES7 GT “Stin-

ca Victoria “

Bulbii de ceapă trebuie 
să fie: intacţi, sănătoși, 
fără atacuri de boli sau 
insecte care să le facă 
improprii consumului, 

curaţi, fără urme vizibile 
de substanţe străine, fără 
vătămări produse de frig, 
suficient de uscaţi în sta-
diul de utilizare prevăzut 

(cel puţin primele stra-
turi exterioare ale înveli-
șului și tulpinile trebuie 
să fie complet uscate), 

fără tulpini false sau tari, 
fără insecte dăunătoare, 
fără vătămări cauzate de 

insectele dăunătoare, 
fără umiditate excesivă 
la suprafaţă, fără miros 
și gust străin. Tulpinile 

trebuie să fie sucite sau 
tăiate de maximum 6 

cm lungime. Ambalat  în 
saci de plasa  de 20 kg.  

Standard UNECE FFV-25, 
Ediţia 2010.

Ceapa uscata-bul-
bii de ceapă tre-

buie să fie: intacţi, 
sănătoși, fără 

atacuri de boli sau 
insecte care să 

le facă improprii 
consumului, curaţi, 
fără urme vizibile 
de substanţe stră-
ine, fără vătămări 
produse de frig, 
fără tulpini false 
sau tari, fără in-

secte dăunătoare, 
fără vătămări cau-
zate de insectele 
dăunătoare, fără 

umiditate excesivă 
la suprafaţă, fără 

miros și gust stră-
in. ambalat în saci 
de plasa de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.
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Morcovi - RM G.T “AGROAN-
DRIES”// GT 

“Cecoi Tamara “

Rădăcina proaspătă, în-
treagă, sănătoasă, cura-
tă, fără vătămări cauzate 
de insectele dăunătoare, 
fără umiditate excesivă la 
suprafaţă, fără vătămări, 
cu o formă și coloraţie 

tipică pentru sorturile de 
morcov de masă, cu lun-
gimea de tulpini rămase 
nu mai mult de 2,0 cm 
sau fără tulpini. Se per-
mit abateri de la forma 
tipică, dar nu urâte. Se 
permit rădăcini cu cră-
pături vindecate, astfel 
încât să nu desfigureze 
forma tipică. Se permit 
rădăcini vindecate cu 

fisuri naturale cu adânci-
mea nu mai mare de 2-3 
mm în partea corticală, 

formate în timpul formă-
rii rădăcinii, rădăcini cu 
noduli minori, formate 
ca urmare a dezvoltării 

rădăcinilor laterale ce nu 
afectează în mod semni-
ficativ aspectul rădăcinii.  

Portocalie, uniformă, 
corespunzător speciei  și 
gradului de maturitate 
al legumei. Consistenţa 
tare, crocantă la exterior 
și suculentă la interior, 
fără urme de putrezire. 

Specific pentru acest soi, 
fără miros și gust străin. 

Ambalat  în saci de plasa  
de 20 kg. Standard UNE-
CE FFV-10, Ediţia 2010.

Morcov rădăcina 
proaspătă, întrea-
gă, sănătoasă, cu-
rată, fără vătămări 
cauzate de insec-
tele dăunătoare, 

fără umiditate ex-
cesivă la suprafaţă, 
fără vătămări, cu o 
formă și coloraţie 
tipică pentru sor-
turile de morcov 

de masă, ambalat 
în saci de plasa de 

20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.

Sfeclă 
roșie

- RM G.T “AGROAN-
DRIES”// GT 

“Cecoi Tamara “

Rădăcina  proaspătă, 
întreagă,  sănătoasă, 

curată, fără vătămări ca-
uzate de insectele dău-

nătoare,     fără umiditate  
excesivă  la suprafață,  

fără vătămări, cu o formă 
și colorație tipică  pentru  

sorturile  de  sfeclă,  cu 
lungimea  de  tulpini  

rămase  nu  mai mult de 
2,0 cm sau fără tulpini. 
Se permit abateri de la 

forma tipică, dar nu urâ-
te. Se   permit   rădăcini   
cu   crăpături vindecate,     
astfel     încât     să     nu 

desfigureze forma tipică, 
ambalaj sac de plasă  de 

10 kg.  

Sfecla roșie rădă-
cina proaspătă, 
întreagă, sănă-

toasă, curată, fără 
vătămări cauzate 
de insectele dău-
nătoare, fără umi-
ditate excesivă la 
suprafaţă, fără vă-
tămări, cu o formă 
și coloraţie tipică 

pentru sorturile de 
sfeclă, ambalaj sac 
de plasă de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.
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Varză - RM G.T “AGROAN-
DRIES”/ GT “Tur-

can Igor”

Căpățâni proaspete, 
întregi, sănătoase, cu-

rate, pe deplin formate, 
tipice soiurilor botanice 
după culoare și formă, 
fără atacuri de boli sau 
insecte care să le facă 
improprii consumului, 
fără urme vizibile de 

substanţe străine, fără 
vătămări produse de frig. 

Varza trebuie să fie cu-
răţită de frunze până la 
frunzele de culoare ver-
de sau albe bine strânse 
ce formează căpățâna. 

Ambalat  in saci de plasa  
de 20 kg.  

Varza căpăţâni 
proaspete, întregi, 
sănătoase, curate, 
pe deplin formate, 

tipice soiurilor 
botanice după 

culoare și formă, 
fără atacuri de boli 
sau insecte care să 

le facă improprii 
consumului, fără 
urme vizibile de 
substanţe străi-

ne, fără vătămări 
produse de frig, 

ambalat in saci de 
plasa de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.

Mere - RM SRL “ ELIT 
FRUCT”

Mere întregi, sănătoase, 
spălate, curate, fără cor-
puri străine vizibile, fără 
urme de atacuri de boli 
și dăunători, fără umi-

ditate externă în exces, 
fără miros sau gust stră-
in, să reziste la transport 

și manipulare, calitate 
superioară, ambalaj cutii 

de carton 20 kg. 

Mere întregi, 
sănătoase, spă-
late, curate, fără 
corpuri străine 

vizibile, fără urme 
de atacuri de boli 
și dăunători, fără 

umiditate externă 
în exces, fără miros 
sau gust străin, să 
reziste la transport 

și manipulare, 
ambalaj cutii de 

carton 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 
Legea nr. 119-XV din 

22 aprilie 2004, HG nr. 
1279 din 17 noiembrie 

2008, HG nr.520 din 
22.06.2010, H.G.nr.198 

din 27.03.2017.

Lotul 11 
Produse origine animală(ouă de găină)

Ouă de 
găină 

dietetice 
proaspete

-   RM SRL “Aviton 
Agro”/ SRL 

“PASARE AR-
GINTIE”/ SRL 
“ROM-CRIS”/ 
SRL “Adalva”

Ouă de găină dietetice 
pentru consum uman, 

categoria A, cu greutatea 
nu mai puțin de 55-60 g, 
curate, întregi, fără fisuri, 
fără pete sau pori vizibili, 

ambalaj cutii speciale 
pentru produsul respec-
tiv. Se livrează cu trans-

port care necesită regim 
termic special. 

Ouă de găină 
dietetice pentru 
consum uman, 
categoria A, cu 

greutatea nu mai 
puţin de 55-60 g, 

curate, întregi, fără 
fisuri, fără pete sau 

pori vizibili, am-
balaj cutii speciale 
pentru produsul 

respectiv.

Legea nr. 306/2018, 
HG Nr. 1208 din  

27.10.2008, HG 520 din 
22.06.2010, HG nr.221 

din 16.03.2009.
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Anexa nr. 1 la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022 după modificare

                                                                                                

Anexa nr. 1  
la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022

SPECIFICAŢII TEHNICE

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Denumirea 
bunurilor

Denumirea 
modelului 

bunului

Ţara de 
origine

Producătorul Specificarea tehnică depli-
nă solicitată de către auto-

ritatea contractantă

Specificarea tehni-
că deplină propusă 

de către ofertant

Standarde de refe-
rinţă

1 2 3 4 5 6 7

Lotul 1 Pește congelat “Merluciu”

Pește con-
gelat “Mer-
luciu” (Hec)

-  RM Importator: SRL 
“Victonis Prim”/ 
Importator: SRL 

“Salipetrier”/ SRL 
“TELEMAR”

Pește congelat “Merluciu” 
(Hec),  eviscerat fără cap și 

fără coadă, calitate superioa-
ră, ambalat a câte 2-5 kg în 

polietilenă și/sau cutii de car-
ton. Se livrează cu transport 
care necesită regim termic 

special.

Pește congelat 
“Merluciu” (Hec), 

eviscerat fără cap și 
fără coadă, ambalat 

cutii de carton.

Legea nr. 306/2018, 
Legea nr. 296/2017, 
Legea nr.279/2017, 

HG Nr. 520 din 
22.06.2010, HG nr. 65 

din 26.01.2001, HG 
435 din 28.05.2010.

Lotul 4 Cereale 

Crupe de 
mei 

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

(Boabe) grupe de mei șlefuit, 
curată, fără impurități, calitate 
superioară, ambalaj pungi de 

polietilenă  cu masa 1 kg. 

Crupe de mei șle-
fuit, curată, fără 

impurităţi, ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010.

Fulgi de 
ovăz

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă 
cu masa 0,5 kg-1 kg. 

Fulgi de ovăz 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
0,5 kg-1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010, HG Nr. 

202 din 11.03.2009.

Crupe de 
grâu mă-

runţite

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă/
hârtie cu masa 1 kg. 

Crupe de grâu 
mărunţite ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010, HG 
202 din 11.03.2009.

Crupe de 
grâu ”Arna-

utca”  

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă/
hârtie  cu masa 1 kg. 

Crupe de grâu 
”Arnautca” ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG Nr. 202 din 

11.03.2009, HG 520 
din 22.06.2010.

Crupe de 
orz 

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă  
cu masa 1 kg. 

Crupe de orz 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010,Con-
form HG Nr. 202 din 
11.03.2009, HG Nr. 

520 din 22.06.2010. 

Crupe de 
arpacaș 

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă  
cu masa 1 kg. 

Crupe de arpacaș 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG Nr. 
202 din 11.03.2009.
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Crupe de 
porumb 

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă  
cu masa 1 kg. 

Crupe de porumb 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 
1191 din 23.12.2010 

, HG Nr. 202 din 
11.03.2009. 

Crupe de 
hrișcă 

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Cerealele trebuie să fie sănă-
toase, curate, de o calitatea 

superioară, fără semne de în-
cingere sau alte mirosuri care 
să indice alterarea acestora, 

ambalaj pungi de polietilenă  
cu masa 1 kg. 

Crupe de hrișcă 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010. 

Orez - RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Orez cu bobul rotund, șlefuit, 
fără impurități, calitate su-
perioară, ambalaj pungi de 
polietilenă  cu masa 1 kg. 

Orez cu bobul 
rotund, șlefuit, fără 
impurităţi, ambalaj 
pungi de polietile-

nă cu masa 1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010, HG Nr. 

291 din 22.04.2014.

Mazăre 
uscată

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Boabe de mazăre verde us-
cate întregi, fără impurități, 
suficient de uniforme prin 

mărimea lor, calitatea superi-
oară, ambalaj pungi de polie-

tilenă  cu masa 1 kg. 

Mazăre uscată 
ambalaj pungi de 

polietilenă cu masa 
1 kg

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010, HG 
205 din 11.03.2009. 

Fasole us-
cată

- RM Preambalator: SRL 
“Almidec Grup” 
/ Importator/

Preambalator: SRL 
“Vitalcomus”

Fasole uscată, albă, fără im-
purități, calitatea superioară, 
ambalaj pungi de polietilenă  

cu masa 1 kg. 

Fasole uscată, albă, 
fără impurităţi, 

ambalaj pungi de 
polietilenă cu masa 

1 kg.

Legea nr. 306/2018, 
HG 520 din 

22.06.2010, HG 1191 
din 23.12.2010, HG Nr. 
1523 din 29.12.2007.

Lotul 6  
Legume și fructe proaspete

Cartofi - RM ÎI “Borta Grigore”/ 
GT “Turcan Igor”

Tuberculi întregi, uscaţi, necon-
taminaţi, sănătoși, fără atacuri 

de boli sau insecte care să le facă 
improprii consumului, fără urme 
vizibile de substanţe străine, fără 

vătămări produse de frig. 
Nu se admit tuberculi de cartofi 

uscaţi cu semne de putrezire, 
degeraţi sau de orice altă alterare 

care le face inapt de utilizare. 
Se permit tuberculi cu noduli, iar 
suprafaţa verde să nu depășească 

1/4 din suprafaţa tuberculului. 
Ambalat în saci cu masa de 25kg. 

Cartofi tuberculi 
întregi, uscaţi, ne-
contaminaţi, să-

nătoși, fără atacuri 
de boli sau insecte 
care să le facă im-

proprii consumului, 
fără urme vizibile 
de substanţe stră-
ine, fără vătămări 
produse de frig, 

ambalat în saci cu 
masa de 25kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.

Ceapă us-
cată

-  RM G.T “AGROAN-
DRIES7 GT “Stinca 

Victoria “

Bulbii de ceapă trebuie să fie: 
intacţi, sănătoși, fără atacuri 
de boli sau insecte care să le 
facă improprii consumului, 
curaţi, fără urme vizibile de 
substanţe străine, fără vătă-

mări produse de frig, suficient 
de uscaţi în stadiul de utiliza-
re prevăzut (cel puţin primele 
straturi exterioare ale înveli-

șului și tulpinile trebuie să fie 
complet uscate), fără tulpini 

false sau tari, fără insecte dău-
nătoare, fără vătămări cauzate 
de insectele dăunătoare, fără 
umiditate excesivă la supra-
faţă, fără miros și gust străin. 
Tulpinile trebuie să fie sucite 
sau tăiate de maximum 6 cm 
lungime. Ambalat  în saci de 

plasa  de 20 kg.  Standard 
UNECE FFV-25, Ediţia 2010.

Ceapa uscata-bul-
bii de ceapă trebu-
ie să fie: intacţi, să-
nătoși, fără atacuri 
de boli sau insecte 
care să le facă im-

proprii consumului, 
curaţi, fără urme 
vizibile de sub-

stanţe străine, fără 
vătămări produse 
de frig, fără tulpini 
false sau tari, fără 
insecte dăunătoa-
re, fără vătămări 

cauzate de insecte-
le dăunătoare, fără 
umiditate excesivă 

la suprafaţă, fără 
miros și gust străin. 
ambalat în saci de 

plasa de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.
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Morcovi - RM G.T “AGROAN-
DRIES”// GT “Cecoi 

Tamara “

Rădăcina proaspătă, întreagă, 
sănătoasă, curată, fără vă-

tămări cauzate de insectele 
dăunătoare, fără umiditate 
excesivă la suprafaţă, fără 

vătămări, cu o formă și colo-
raţie tipică pentru sorturile de 
morcov de masă, cu lungimea 

de tulpini rămase nu mai 
mult de 2,0 cm sau fără tul-
pini. Se permit abateri de la 

forma tipică, dar nu urâte. Se 
permit rădăcini cu crăpături 
vindecate, astfel încât să nu 
desfigureze forma tipică. Se 
permit rădăcini vindecate cu 
fisuri naturale cu adâncimea 
nu mai mare de 2-3 mm în 
partea corticală, formate în 

timpul formării rădăcinii, 
rădăcini cu noduli minori, 

formate ca urmare a dezvol-
tării rădăcinilor laterale ce nu 
afectează în mod semnificativ 

aspectul rădăcinii.  Portoca-
lie, uniformă, corespunzător 
speciei  și gradului de matu-

ritate al legumei. Consistenţa 
tare, crocantă la exterior și 
suculentă la interior, fără 

urme de putrezire. Specific 
pentru acest soi, fără miros și 
gust străin. Ambalat  în saci 
de plasa  de 20 kg. Standard 
UNECE FFV-10, Ediţia 2010.

Morcov rădăcina 
proaspătă, întrea-

gă, sănătoasă, cura-
tă, fără vătămări 

cauzate de insecte-
le dăunătoare, fără 
umiditate excesivă 

la suprafaţă, fără 
vătămări, cu o 

formă și coloraţie 
tipică pentru sor-
turile de morcov 

de masă, ambalat 
în saci de plasa de 

20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.

Sfeclă roșie - RM G.T “AGROAN-
DRIES”// GT “Cecoi 

Tamara “

Rădăcina  proaspătă, întrea-
gă,  sănătoasă, curată, fără 

vătămări cauzate de insectele 
dăunătoare,     fără umiditate  

excesivă  la suprafață,  fără 
vătămări, cu o formă și colo-
rație tipică  pentru  sorturile  
de  sfeclă,  cu lungimea  de  

tulpini  rămase  nu  mai mult 
de 2,0 cm sau fără tulpini. Se 

permit abateri de la forma 
tipică, dar nu urâte. Se   per-
mit   rădăcini   cu   crăpături 
vindecate,     astfel     încât     
să     nu desfigureze forma 

tipică, ambalaj sac de plasă  
de 10 kg.  

Sfecla roșie rădă-
cina proaspătă, 
întreagă, sănă-

toasă, curată, fără 
vătămări cauzate 
de insectele dău-
nătoare, fără umi-
ditate excesivă la 
suprafaţă, fără vă-
tămări, cu o formă 
și coloraţie tipică 

pentru sorturile de 
sfeclă, ambalaj sac 
de plasă de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.

Varză - RM G.T “AGROAN-
DRIES”/ GT “Tur-

can Igor”

Căpățâni proaspete, întregi, 
sănătoase, curate, pe deplin 
formate, tipice soiurilor bo-

tanice după culoare și formă, 
fără atacuri de boli sau insec-

te care să le facă improprii 
consumului, fără urme vizibile 
de substanţe străine, fără vă-
tămări produse de frig. Varza 
trebuie să fie curăţită de frun-
ze până la frunzele de culoare 
verde sau albe bine strânse ce 
formează căpățâna. Ambalat  

in saci de plasa  de 20 kg.  

Varza căpăţâni 
proaspete, întregi, 
sănătoase, curate, 
pe deplin formate, 

tipice soiurilor 
botanice după 

culoare și formă, 
fără atacuri de boli 
sau insecte care să 

le facă improprii 
consumului, fără 
urme vizibile de 

substanţe străine, 
fără vătămări pro-

duse de frig, amba-
lat in saci de plasa 

de 20 kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.
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Mere - RM SRL “ ELIT FRUCT” Mere întregi, sănătoase, 
spălate, curate, fără corpuri 
străine vizibile, fără urme de 
atacuri de boli și dăunători, 

fără umiditate externă în ex-
ces, fără miros sau gust străin, 
să reziste la transport și ma-
nipulare, calitate superioară, 

ambalaj cutii de carton 20 kg. 

Mere întregi, să-
nătoase, spălate, 

curate, fără corpuri 
străine vizibile, fără 
urme de atacuri de 

boli și dăunători, 
fără umiditate 

externă în exces, 
fără miros sau gust 
străin, să reziste la 

transport și ma-
nipulare, ambalaj 
cutii de carton 20 

kg.

Legea nr. 306/2018 
(în vigoare din 

20.02.2020), HG nr.  
929  din 31.12.2009, 

Legea nr. 119-XV 
din 22 aprilie 2004, 
HG nr. 1279 din 17 

noiembrie 2008, HG 
nr.520 din 22.06.2010, 

H.G.nr.198 din 
27.03.2017.

Lotul 11 
Produse origine animală(ouă de găină)

Ouă de găi-
nă dietetice 
proaspete

-   RM SRL “Aviton Agro”/ 
SRL “PASARE 

ARGINTIE”/ SRL 
“ROM-CRIS”/ SRL 

“Adalva”

Ouă de găină dietetice pentru 
consum uman, categoria A, 

cu greutatea nu mai puțin de 
55-60 g, curate, întregi, fără fi-
suri, fără pete sau pori vizibili, 
ambalaj cutii speciale pentru 
produsul respectiv. Se livrea-
ză cu transport care necesită 

regim termic special. 

Ouă de găină 
dietetice pentru 
consum uman, 
categoria A, cu 

greutatea nu mai 
puţin de 55-60 g, 

curate, întregi, fără 
fisuri, fără pete sau 

pori vizibili, am-
balaj cutii speciale 
pentru produsul 

respectiv.

Legea nr. 306/2018, 
HG Nr. 1208 din  

27.10.2008, HG 520 
din 22.06.2010, HG 

nr.221 din 16.03.2009.

Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022 până la modificare

                                                                                                

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022

SPECIFICAŢII DE PREȚ

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 
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Lotul 1 Pește congelat “Merluciu” 

15800000-6 Pește congelat 
“Merluciu” 

(Hec)

Kg. 850 45,6667 54,8 38816,67 46580,00 Livrarea se 
va efectua cu 
transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, 

str. Toma Ciorbă 
11/1,                                    

2 ori/săptă-
mână,  Luni și 
Miercuri, de la 

08:00-15:00, 

conform comen-
zii transmise de 

către șeful Blocu-
lui Alimentar.

MD26TRPC-
CQ518430A00084AA

   Total Lot:         38816,67 46580,00    

Lotul 4 Cereale
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15800000-6 Crupe de mei Kg. 200 10,5000 12,60 2100,00 2520,00 Livrarea se 
va efectua cu 
transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, 

str. Toma Ciorbă 
11/1,                                    

2 ori/săptă-
mână,  Luni și 
Miercuri, de la 

08:00-15:00, 

conform comen-
zii transmise de 

către șeful Blocu-
lui Alimentar.

MD26TRPC-
CQ518430A00084AA15800000-6 Fulgi de ovăz Kg. 550 10,6700 12,80 5868,50 7040,00

15800000-6 Crupe de grâu 
mărunţite

Kg. 250 6,9200 8,30 1730,00 2075,00

15800000-6 Crupe de grâu 
”Arnautca”  

Kg. 350 10,1700 12,20 3559,50 4270,00

15800000-6 Crupe de orz Kg. 400 7,0800 8,50 2832,00 3400,00

15800000-6 Crupe de ar-
pacaș 

Kg. 200 7,0800 8,50 1416,00 1700,00

15800000-6 Crupe de po-
rumb 

Kg. 250 8,8300 10,60 2207,50 2650,00

15800000-6 Crupe de 
hrișcă 

Kg. 500 28,3300 34,00 14165,00 17000,00

15800000-6 Orez Kg. 350 12,8300 15,40 4490,50 5390,00

15800000-6 Mazăre uscată Kg. 60 9,6300 10,40 577,80 624,00

15800000-6 Fasole uscată Kg. 50 22,2200 24,00 1111,00 1200,00

15800000-6 Crupe de griș Kg. 550 11,7419 12,68 6458,02 6974,00

15800000-6 Făină de grâu Kg. 200 11,4820 12,40 2296,40 2480,00

  Total Lot:       48812,23  57323,00    

Lotul 5 Fructe și legume transformate

15800000-6 Mazăre verde 
conservată

Buc. 50 10,8700 11,74 543,50 587,00 Livrarea se 
va efectua cu 
transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, 

str. Toma Ciorbă 
11/1,                                    

2 ori/săptă-
mână,  Luni și 
Miercuri, de la 

08:00-15:00, 

conform comen-
zii transmise de 

către șeful Blocu-
lui Alimentar.

MD26TRPC-
CQ518430A00084AA

15800000-6 Icre de dovle-
cei

Buc. 30 9,6800 10,45 290,40 313,50

15800000-6 Tomate murate Kg. 35 19,4400 21,00 680,40 735,00

15800000-6 Castraveți 
murați

Kg. 35 19,4400 21,00 680,40 735,00

15800000-6 Paste de to-
mate

Buc. 60 19,9100 21,50 1194,60 1290,00

15800000-6 Magiun din 
fructe 

Buc. 300 17,5910 19,00 5277,30 5700,00

15800000-6 Suc de fructe L. 350 10,3700 11,20 3629,50 3920,00

15800000-6 Suc de tomate L. 200 11,1134 12,00 2222,68 2400,00

15800000-6 Fructe uscate Kg. 150 28,6140 30,90 4292,10 4635,00

  Total Lot:         18810,89  20315,50    

Lotul 6 Legume și fructe proaspete MD26TRPC-
CQ518430A00084AA15800000-6 Cartofi Kg. 3000 4,8900 5,28 14670,00 15840,00 Livrarea se 

va efectua cu 
transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, 

str. Toma Ciorbă 
11/1,                                    

2 ori/săptă-
mână,  Luni și 
Miercuri, de la 

08:00-15:00, 

conform comen-
zii transmise de 

către șeful Blocu-
lui Alimentar.

15800000-6 Ceapă uscată Kg. 500 6,4800 7,00 3240,00 3500,00

15800000-6 Morcovi Kg. 500 6,6660 7,20 3333,00 3600,00

15800000-6 Sfeclă roșie Kg. 150 7,7800 8,40 1167,00 1260,00

15800000-6 Varză Kg. 200 7,7760 8,4 1555,20 1680,00

15800000-6 Mere Kg. 500 6,4080 6,92 3204,00 3460,00

  Total Lot:         27169,25 29340,00    
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Lotul 11 Produse origine animală(ouă de găină)

15800000-6 Ouă de găi-
nă dietetice 
proaspete

Buc. 2000 2,45 2,94 4900,00 5880,00 Livrarea se 
va efectua cu 
transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, 

str. Toma Ciorbă 
11/1,                                    

2 ori/săptă-
mână,  Luni și 
Miercuri, de la 

08:00-15:00, 

conform comen-
zii transmise de 

către șeful Blocu-
lui Alimentar.

MD26TRPC-
CQ518430A00084AA 

  Total Lot:         4900,00 5880,00    

TOTAL Loturi: 138509,04 159438,5

Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022 după modificare                                                                                                

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.  AP-02/2022 din 01.01.2022

SPECIFICAŢII DE PREȚ

Numărul  procedurii de achiziție  21048045/ ocds-b3wdp1-MD-1638537351144 din 03.12.2021

Obiectul de achiziției: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unitatea 
de măsură

Cantita-
tea

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de 
livrare 

Clasi-
ficație 
buge-

tară 
(IBAN)

Lotul 1 Pește congelat “Merluciu” 

15
80

00
00

-6

Pește congelat 
“Merluciu” 

(Hec)

Kg. 850 45,6667 54,8 38816,67 46580,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, str. 
Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de că-
tre șeful Blocului 

Alimentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

   Total Lot:         38816,67 46580,00    

Lotul 4 Cereale
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15800000-6 Crupe de mei Kg. 200 10,5000 12,60 2100,00 2520,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, str. 
Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de că-
tre șeful Blocului 

Alimentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

15800000-6 Fulgi de ovăz Kg. 550 10,6700 12,80 5868,50 7040,00

15800000-6 Crupe de grâu 
mărunţite

Kg. 250 6,9200 8,30 1730,00 2075,00

15800000-6 Crupe de grâu 
”Arnautca”  

Kg. 350 10,1700 12,20 3559,50 4270,00

15800000-6 Crupe de orz Kg. 400 7,0800 8,50 2832,00 3400,00

15800000-6 Crupe de ar-
pacaș 

Kg. 200 7,0800 8,50 1416,00 1700,00

15800000-6 Crupe de po-
rumb 

Kg. 250 8,8300 10,60 2207,50 2650,00

15800000-6 Crupe de hrișcă Kg. 500 28,3300 34,00 14165,00 17000,00

15800000-6 Orez Kg. 350 12,8300 15,40 4490,50 5390,00

15800000-6 Mazăre uscată Kg. 60 9,6300 10,40 577,80 624,00

15800000-6 Fasole uscată Kg. 50 22,2200 24,00 1111,00 1200,00

  Total Lot:       40057,80 47869,00    

Lotul 6 Legume și fructe proaspete

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A15800000-6 Cartofi Kg. 3000 4,8900 5,28 14670,00 15840,00 Livrarea se va efec-

tua cu transportul 
vânzătorului la de-
pozitul Secţiei Bloc 
Alimentar situat pe 
adresa mun. Strășe-
ni, str. Toma Ciorbă 

11/1,                                    
2 ori/săptămână,  

Luni și Miercuri, de 
la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de către 
șeful Blocului Ali-

mentar.

15800000-6 Ceapă uscată Kg. 500 6,4800 7,00 3240,00 3500,00

15800000-6 Morcovi Kg. 500 6,6660 7,20 3333,00 3600,00

15800000-6 Sfeclă roșie Kg. 150 7,7800 8,40 1167,00 1260,00

15800000-6 Varză Kg. 200 7,7760 8,4 1555,20 1680,00

15800000-6 Mere Kg. 500 6,4080 6,92 3204,00 3460,00

  Total Lot:         27169,25 29340,00    

Lotul 11 Produse origine animală(ouă de găină)

15800000-6 Ouă de găină 
dietetice proas-

pete

Buc. 2000 2,45 2,94 4900,00 5880,00 Livrarea se va efec-
tua cu transportul 

vânzătorului la 
depozitul Secţiei 
Bloc Alimentar 

situat pe adresa 
mun. Strășeni, str. 
Toma Ciorbă 11/1,                                    
2 ori/săptămână,  
Luni și Miercuri, 

de la 08:00-15:00, 

conform comenzii 
transmise de că-
tre șeful Blocului 

Alimentar.

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A

 

  Total Lot:         4900,00 5880,00    

TOTAL Loturi: 110943,67 129669,00
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  La data de 14.01.2022, în adresa Autorității Contractante din partea ”Lovis Angro” SRL a parvenit Nota Infor-
mativă nr. 11/22 din 12.01.2022 (înregistrat cu nr. de intrare 45 din 17.01.2022), prin care a informat că a făcut niște 
erori mașinale fără intenție rea la două poziții din Lot. 4 Cereale și toate pozițiile din Lot 5 Fructe și Legume transfor-
mate, calculând greșit cota TVA, aplicând 8%, dar trebuia 20%. Astfel, Operatorul Economic a solicitat să fie modificat 
Contractul de achiziție publică nr. AP-02/2022 din 01.01.2022.

Grupul de lucru pentru achiziție publică a analizat nota informativă și a conchis că:

- Conform pct. 79 și pct. 80 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15 septembrie 2021, ”Autoritatea 
contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita exa-
minarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, 
cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor. Erorile 
aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură și preţul 
total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul 
total este corectat în mod corespunzător.” Eroarea efectuată de către OE ”Lovis Angro” SRL nu se încadrează în situația 
stipulată în pct. 80 menționat anterior. 

- În conformitate cu art. 76  alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: ”Se interzice cesiunea de creanţă 
(datorie), precum și modificarea oricărui element al contractului de achiziții publice încheiat sau introducerea unor ele-
mente noi dacă asemenea acţiuni sânt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea 
acesteia și să majoreze valoarea ei, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol” și în baza Procesului Verbal nr. 02 
din 17.01.2022, grupul de lucru a decis să respingă solicitarea OE ”Lovis Angro” SRL privind modificarea prețurilor fără 
TVA pentru o unitate de măsură pentru Lotul 4 Cereale și Lotul 5 Fructe și legume transformate din Contract. Grupul 
de lucru a propus să fie modificat Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din Contractul nr. AP-02/2022 din 01.01.2022 privind 
achiziţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul, 2022, prin excluderea pozițiilor Crupe de griș și Făină de 
grâu din Lotul 4 (Cereale), excluderea întregului Lot  5 (Fructe și legume transformate) și micșorarea sumei totale a 
contractului de achiziție publică.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind excluderea pozițiilor Crupe de griș și Făină de grâu din Lotul 4 (Cereale), excluderea întregului Lot  5 (Fructe și 
legume transformate) și micșorarea sumei totale a contractului de achiziție publică NR. AP-02/2022 din 01.01.2022.

Denumire operator economic Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

“LOVIS ANGRO” S.R.L. Nr. 01/AP-02/2022 din 
04.02.2022

110943,67 129669,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 39/2021-01 din «28» января  2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

060554292
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție +Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați

Obiectul achiziției Капитальный ремонт здания Дома культуры 
с.Казаклия (повторно).

Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale 
şi lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției 902 878,20
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1624529486687
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21041191/

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

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия

mailto:gz_gusiiato@mail.ru
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Решение №39/2021 от 09.07.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «DOVINIK»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/21041191/6

Data: 16 июля 2021 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 772 214,00

Inclusiv TVA: 926 656,80
Termen de valabilitate 31.12.2022 г.
Termen de execuție 4 (четыре) месяца с момента регистрации договора

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  Изменение банковских реквизитов
Temeiul juridic лит. b) п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ  «О государственных 

закупках» №131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu a fost
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

07 июля  2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Капитальный ремонт здания 
Дома культуры с.Казаклия (повторно), номер процедуры: ocds-b3wdp1-MD-1624529486687. 

Договор подряда был заключен с компанией SRL «DOVINIK». В связи с началом нового бюджетного года, были 
изменены реквизиты на проведение оплаты, а именно код IBAN MD08TRPDAG319210H14501AE был изменен 
на код IBAN  MD35TRPDAG319210H14501AD.

Принято решение внести изменение в Договор подряда №21/21041191/6  от 16.07.2021  года по изменению 
реквизитов бенефициара.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с началом нового бюджетного года были изменены реквизиты на проведение оплаты.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.39/2021-01 din 
27.01.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind изменении реквизитов бенефициара  на проведение 
оплаты в  Договоре подряда №21/21041191/6  от 16.07.2021   г., заключенного с  SRL «DOVINIK»  по объекту 
«Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)», № ocds-b3wdp1-MD-1624529486687.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificări-
lor (după caz)

Inclu-
siv TVA

SRL «DOVINIK» собственный №1 «28» января 
2022 г.

- -

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. 40/3 din «04» февраля 2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

060554292
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Капитальный ремонт Дома Культуры ком.Светлый
Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale 

și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției 1 622 418,26
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1597054599088
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21027095/

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

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □

+Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия

mailto:gz_gusiiato@mail.ru
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

№40 от 16.09.2020 г.

Denumirea operatorului economic SRL «PRIMA-FICHIR»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:20/21027095/8 

Data: 24.09.2020 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 128 017,19

Inclusiv TVA:1 353 620,63
Termen de valabilitate 31.12.2022 г.
Termen de execuție 6 месяцев с момента получения уведомления о на-

чале работ
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  +

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  □
Temeiul juridic  п.1) ч.(7) ст.76 Закона РМ  «О государственных закуп-

ках» №131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2021 г. на прод-
ление срока действия Договора подряда до 31.12.2022 г;

-Дополнительное соглашение №2 от 31.01.2022 г. о изме-
нении реквизитов бенефициара  на проведение оплаты в  
Договоре подряда №20/21027095/8.

Alte informații relevante Nu a fost
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

27 августа 2020 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Капитальный ремонт Дома 
Культуры ком.Светлый, номер процедуры: ocds-b3wdp1-MD-1597054599088. 

Договор подряда был заключен с компанией SRL «PRIMA-FICHIR». Сумма Договора составила  – 1 128 017,19 
(один миллион сто двадцать восемь тысяч семнадцать) лей 19 бань без учета НДС или 1 353 620,63 (один мил-
лион триста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать) лей 63 бань с НДС. В соответствии с Постановление 
Правительства РМ «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства» №642 от 26.08.2020 г. 
изменилось величина социального страхования (с 22,5% повысилась до 24%).  В связи с вступлением в силу 
повышения взносов социального и медицинского страхования, стоимость выполнения работ увеличилась на 
6 268,83 (шесть тысяч двести шестьдесят восемь) лей 83 бань с НДС или 5 224,03 (пять тысяч двести двадцать 
четыре) лея 03 бань без НДС.

Принято решение увеличить стоимость Договор подряда №20/21027095/8  от 24.09.2020  года.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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В соответствии с Постановление Правительства РМ «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства» №642 от 26.08.2020 г. изменилось величина социального страхования (с 22,5% повысилась до 
24%).  В связи с вступлением в силу повышения взносов социального и медицинского страхования, стоимость 
выполнения работ увеличилась.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.40/3 din  
«01» февраля 2022  г. a fost încheiat acordul adiţional privind увеличение стоимости   Договора подряда 
№20/21027095/8  от 24.09.2020 г., заключенного с  SRL «PRIMA-FICHIR»  по объекту «Капитальный ремонт 
Дома Культуры ком.Светлый», № ocds-b3wdp1-MD-1597054599088.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

SRL «PRI-
MA-FICHIR »

собственный №3 « 04 » февраля

2022 г.

5 224,03 6 268,83

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-cadruhttps:

Nr. 21046337 din _31.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

Liceul ,, Petru Movilă”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica  
1007601010448

Liceul ,, Petru Movilă” 1004620002044

Adresa Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

Liceul ,, Petru Movilă”   Str. Botanica Veche, 11 A

Număr de telefon 022776711

Număr de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din 

cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare sub-
ordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2022-
31.12.2022 și instituțiilor de învățământ care se află la 
autonomie financiară.

Cod CPV  55500000-5 
Valoarea estimată a achiziției 28 427 741,10
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21046337

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
Link: https://achizitii.
md/ro/public/ten-
der/21046337/ 

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

 
 
 
 

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636015062887
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046337/
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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 finan-
țat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ Buget CNAS □     Surse 
externe □ 

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

14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎMAP Bucuria EL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Liceul ,, Petru Movilă” Poz. 2 nr. 1-05

Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 988 901,55

Inclusiv TVA: 988 091,55

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.01.2022- 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz)

Liceul ,, Petru Movilă”

Se micșorează suma contractului cu 18 701,55   lei

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]nu.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
Natura serviciilor nu s-a modificat.

Achiziția  înainte modificare  în suma de 988 901,55 lei_

Achiziția  după modificare  în suma de 970 200,00 lei. 

__________________________ __________________________________________________________

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

Insuficiența surselor financiare pentru anul bugetar 2022.

micșorarea alocații bugetară anului 2022 pentru alimentație elevilor conform Decizie CMC nr. 14/1 din 21.12.2021. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1-05 din 27.12.2021  a 
fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului cu

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎMAP Bucuria EL Nr. 08 31.01.2022 18 701,55 lei 18 701,55
Suma contractului după modificarea constituie    907 200,00  lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 1  din 24.01.2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante SRL „Ialoveni-gaz”
IDNO 1003600117504
Adresa Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore 

Vieru,30
Numărul de telefon/fax +373 268 30318; +373 268 30262
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante office.ialoveni@moldovagaz.md
Adresa de internet ale autorităţii contractante www.ialovenigaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bivol Tudor +373 26830318 

office. ialoveni@moldovagaz.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obţine accesul liber, direct, total și gratuit la documentaţia 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.ialovenigaz.md

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

Nu se aplică

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45231221-0 gazoduct subteran 
din polietilenă 6,017 km. Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
2420535,47

2 45231221-0 gazoduct suprateran 
din oţel 0,45 km. Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
56985,51

3 45231221-0 PRG 2 buc. Conform ceriţnelor expuse în 
documentaţia de atribuire

78589,63

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerinţelor expuse în documentaţia 
de atribuire.

IV. Alte informaţii:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

mailto:office.ialoveni@moldovagaz.md
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □
Da □

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

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 17 din 09.02.2022

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 bunurilor / servicii-

lor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției
Valoarea esti-

mată,

lei fără TVA

1 39341000-4
Furnizarea Pieselor de schimb 
реntru regulatoare de presiu-

ne
buc Piese de schimb реntru 

regulatoare de presiune 2 599 871,00

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                        

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 - III 
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

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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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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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 1  din 07.02.2022

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante SRL „Florești-gaz”
IDNO 1003607001275
Adresa Republica Moldova, or. Floreşti, str. Ștefan 

cel Mare 75
Numărul de telefon/fax +373 250 94333; +373 250 22629
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante office.floresti@moldovagaz.md
Adresa de internet ale autorităţii contractante www.floresti-gaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Curcă Ruslan +373 25094333 omts.floresti@

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

www.floresti-gaz.md

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

Nu se aplică

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45231221-0 gazoduct subteran 
din polietilenă 5,826 km Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
1747700,00

2 45231221-0 gazoduct suprateran 
din oţel 0,280 km Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
248800,00

3 45231221-0 PRG 5 buc Conform ceriţnelor expuse în 
documentaţia de atribuire

131700,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerinţelor expuse în documentaţia 
de atribuire.

IV. Alte informaţii:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

http://www.office.floresti@moldovagaz.md
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □
Da □

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

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 19 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante SRL ”Edinet-gaz”

IDNO 1003600066037

Adresa Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. 
N. Testimițeanu 28;

Numărul de telefon/fax 0246 2 49 96

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.edinet-gaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0246 2-49-96, arsenii.ivan@edinetgaz.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)

https://e-licitatie.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)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 44161100-7

Reconstrucția gazoductului 
subteran în or. Otaci (Pozarea 
în variantă supraterană din 
cauza eroziunii terasamentu-
lui), r-nul Ocnița” (inclusiv):

1,034 
km.

Conform informației expuse în 
caietul de sarcini

2 556 659,73

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 

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

Nu

mailto:office.edinet@moldovagaz.md
http://www.edinet-gaz.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerințelor expuse în caietul 
de sarcini.

III. Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu se aplică

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

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

Nu 

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. ____ din _____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Edinet-gaz”

IDNO 1003600066037

Adresa Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. 
Testimițeanu 28;

Numărul de telefon/fax 0246 2 49 96

Adresa de e-mail ale entității contractante office.edinet@moldovagaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.edinet-gaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0246 2-49-96, arsenii.ivan@edinetgaz.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 sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

https://e-licitatie.md/

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(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)

- Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale □

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79713000-5
Servicii de pază fizică 
a obiectivelor SRL 
”Edinet-GAZ”:

- Conform informației expuse în 
caietul de sarcini

920 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

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 Conform cerințelor expuse în caietul 
de sarcini.

Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

mailto:office.edinet@moldovagaz.md
http://www.edinet-gaz.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

Nivelul 3 MD 111

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

1 an din data încheierii contractului

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

Nu 

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Ro/Ru

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Trimestrul I

Tipul procedurii de achiziție Procedura deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

NU

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

NU

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

DA

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

DA

II. Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu se aplică

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

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

Nu 
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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 --------------

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□ Servicii□   Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări și materiale pentru reparația acoperișurilor
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1633503085424

Data publicării: 01.07.2021
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/28027

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: 4

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 76 din 16.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire ”Aeroc” SRL
IDNO 1011600010129
Date de contact eugeniu.dudnicenco@mail.ru, tel. 069 104 421

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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

1 780 000,00

1 844 683,21

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări și materiale 
pentru reparația aco-
perișurilor

45200000-9 1 proiect 4 01.02.2022 2 136 000,00

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 □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:eugeniu.dudnicenco@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin
Tipul entității contractante și 
obiectul principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri directe fără publicarea anunțului de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

pct. 128, subp. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile pu-
blice folosind procedura de negociere.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări și materiale pentru schimbarea țevii de ventilare
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 
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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
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 examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.100 din 29.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire ”Stafolet” SRL
IDNO 1003600049162
Date de contact tel. 078408408, e-mail: stafolet@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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

109 739,84 MDL, cu TVA - valoarea ofertei câștigătoare și ce-
lei mai scăzute oferte concomitent

125 000,00 MDL, cu TVA - valoarea ofertei celei mai ridicate

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări și materiale 
pentru schimbarea 
țevii de ventilare

45331000-6 1 proiect 97 08.12.2021
109 739,84 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin
Tipul entității contractante și 
obiectul principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri directe fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

pct. 128, subp. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile pu-
blice folosind procedura de negociere.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Acumulatoare Li-ion
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării:
Link:https://

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: 1
Pe cale electronică: 
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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. 97 din 08.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ”GWL” s.a.
IDNO
Date de contact tel. +420 277 007 527, tel. +420 775 474 807 e-mail: hanak@

gwl.eu, shop.gwl.eu
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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

80 856,76 USD (1 415 963,58 lei conform cursului sta-
bilit de Banca Națională pentru data de 08.11.2021, 
1USD=17,5120). Oferta include costul de livrare 
1736,76 USD.

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Acumulatoare Li-ion 31434000-7 670 buc 7 08.11.2021 80 856,76 USD
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 -

mailto:hanak@gwl.eu,
mailto:hanak@gwl.eu,
mailto:contestatii@ansc.md
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Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 13 din 09.02.2022

privind achiziționarea RFQ_120  Servicii de telefonie mobilă, internet mobil și servicii transfer date, 
prin procedura 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 64212000-5
Servicii telefo-
nie mobilă și 

internet mobil
Serv. 1

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

556.000,00

Lot 2 64212500-0 Servicii transfer 
date Serv. 1

Sistemul de gestiune 
electronică

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

638.000,00

Valoarea estimativă totală 1.194.000,00
 

mailto:furnizor@premierenergy.md


170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani

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 îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta din punct 
de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 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: Cea mai avantajoasă oferta din 
punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- 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 Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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 Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

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: 11.02.2022.

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 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.

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 09 din “7” ianuarie 2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea echipamentului pentru măsurare presiunii, presiunii diferențiale si temperaturii » 

Nr. MTG-L-09/22 

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 Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

(lei fără 
TVA)

1 38424000-3

Echipament 
pentru masurare 

presiunii, presiunii 
diferențiale si tempe-

raturii

buc 60
Conform documentației 

de atribuire (caietului 
de sarcini)

7 154 
200.0

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;
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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 
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: :  
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- termen de livrare:  trim. I -III 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 documentele 
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 /  Calitatea mărfii 
/ Termeni de livrare / Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare / Ca-
pacității 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 
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: [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: 10.02.2022
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27. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se 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 echipamentului pentru măsurare presiunii, presiunii diferențiale si temperaturii

Numărul : MTG-L-09/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

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
Convertizor 
de presiune 
diferențială buc 30

       

2 Convertizor 
de presiune

buc 15

3
Convertizor 
de tempera-

tură

buc 15

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Furnizarea echipamentului pentru măsurare presiunii, presiunii diferențiale si temperaturii

Numărul : MTG-L-09/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea tehni-
că deplină solicitată 
de către autoritatea 

contractantă

Specificarea 
tehnică depli-
nă propusă de 
către ofertant

Standarde 
de referință

Țara de 
origine Producătorul

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Convertizor de 
presiune dife-

rențială 30 buc

Conform documen-
tației de atribuire

 (caietului de sar-
cini)

     

Convertizor de 
presiune

15 buc

Convertizor de 
temperatură

15 buc

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________

                   

Anexa nr. 1

la Anunț de participare
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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                                                                                                         



182

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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 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.

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.



187

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

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. 



188

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1215 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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 contractului/ 
valoarea bunurilor/

serviciilor 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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