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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

71322200-
3

Apeduct magistral pen-
tru localitățile: Văsieni, 
Ulmu (etapa 3) și Cos-
tești, Pojăreni (etapa 4)

Un serviciu 
de proiectare

Elaborarea documentației de proiec-
tare pentru toate obiectivele de inter-
venție

2,777,777.77 

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 □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1
71322200-

3
Dezvoltarea Grădinii 
Botanice ca destinație 
ecoturistică

Un serviciu 
de proiec-

tare

Elaborarea documentație tehnice 
de proiectare, devizelor de cheltu-
ieli, caietului de sarcini.

1,851,851.85

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 □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1

71241000-9 Studiu de fezabilitate pen-
tru Sistemul de canalizare 
pentru 7 localități și conec-
tarea la stația de pompare/ 
epurare din Strășeni

Un serviciu Elaborarea studiului de fezabilita-
te 

1,000,000.00

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

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

Nu ■

Da □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


11

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 04 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842

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

Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
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 adrcentru.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 RSAP M-Tender (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 putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură în regiu-
nea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

71241000-
9

Proiectarea Sistemul 
de canalizare pentru 7 
localități și conectarea 
la stația de pompare/ 
epurare din Strășeni

Un serviciu 
de proiec-

tare 

Elaborarea documentației de pro-
iectare pentru toate domeniile de 
intervenție 

17,777,77.77

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.

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Alte informații:

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

Februarie anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 05 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45000000-
7

Consolidarea, conser-
varea și dezvoltarea 
infrastructurii turistice 
din cadrul Rezervației 
cultural naturale „Or-
heiul Vechi”

Una lucrare (1) Reconstrucția și amenajarea Valului de 
apărare nr.2 cu spații pentru săli de expo-
ziție. (2) Conservarea și restaurarea Băii 
Turcești.  (3) Amenajarea căilor de acces 
pentru vizitatori, inclusiv pentru persoa-
nele cu nevoi speciale,  către obiectivele 
turistice din Butuceni (Promontoriul Bu-
tuceni, siturile: Baia medievală și Valul de 
apărare nr.2). (4) Amenajarea teritoriului 
aferent sitului: Baia medievală și Valul de 
apărare nr.2. (5) Amenajarea Centru de 
conferințe pentru utilizare multifuncțio-
nală

21,371,907.88

 
 

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 06 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45247130-
0

Apeduct Prut - Nispo-
reni. Evacuarea apelor 
reziduale a or. Nispo-
reni (etapele II și III) și 
comuna Vărzărești

Una lucrare 1) Etapa II: Construcția rețele de canaliza-
re gravitaționale or. Nisporeni - 12,46 km.

2) Etapa III: Construcția rețele de canaliza-
re gravitaționale or. Nisporeni - 14,95 km.

3) Construcția rețele de canalizare s. Văr-
zărești cu stație de pompare - 15,2 km

33,243,437.61

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

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

Nu ■

Da □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 07 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45247130-
0

Construcția sistemelor 
de aprovizionare cu 
apă și sanitație a locali-
tăților din lunca râului 
Prut, raionul Hâncești, 
Etapa I

Una lucrare Construcția rețelelor interioare în locali-
tăți, cu branșarea la magistrala regională 
de aducțiune.

41,213,292.20

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

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

Nu ■

Da □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 08 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de pro-

iectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1

45247130-
0

Îmbunătățirea calității 
vieții populației rurale prin 
construcția apeductului 
de interconexiune a râului 
Prut - s. Măcărești cu apă 
potabilă a 13 localități 
din raioanele Nisporeni și 
Ungheni

Una lucrare (1) Construcția apeduct magistral, cu co-
nectare la punctul de traversare „Măcă-
rești” a r.Prut către 13 localități – 29, 8 km. 
(2) Construcția rețele interioare în localită-
țile Brătuleni și Isăicani – 24,3 km. (3) Con-
strucția 4 stații de pompare, 10 castele și 6 
rezervoare de apă.

40,910,484.66
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 09 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1

45247130-0 Construcția Apeduc-
tului magistral Sărata 
- Răzeși - Voinescu - 
Mingir, raionul Hîncești

Una lucrare (1) Construcția apeduct magistral - 12,182 
km. 

(2) Construcția 2 castele de apă potabilă. 
(3) Construcția 2 stații de dezinfectare a 
apei.

15,282,607.97

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

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

Nu ■

Da □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842

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

Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
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 adrcentru.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 RSAP M-Tender (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 putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură în regiu-
nea de dezvoltare Centru.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

45247130-
0

Sisteme regionale - Apă - 
Canal - garanția sănătății 
noastre

Una lucrare Extinderea rețelelor existente de ca-
nalizare în mun.Hîncești prin:

- instalarea rețelei de canalizare cu 
scurgere gravitațională –  13,332 km, 
pentru:

- Sectorul I (Tîrgul Nou) – 2,606 km;

- Sectorul II (Pămîntul Mic) – 3,046 km;

- Sectorul III (Cartierul Soarelui) – 
1,382 km;

- Sectorul IV (Tîrgul Vechi) –  3,685 km;

- Sectorul V (Floare si Valea Cogîlnicu-
lui) – 2,813 km;

- edificarea 1 stație de pompare a 
apelor uzate.

12,328,575.66
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45247130-
0

Reabilitarea și extin-
derea apeductului 
magistral Zagarancea 
- Cornești

Una lucrare 1) Reabilitarea stației de tratare a apei 
(a.1970);

2) Ramificarea de la apeductul Zagaran-
cea-Cornești prin construcția a 14,9 km de 
apeduct magistral, cu stație de pompare, 
pentru alimentarea cu apă a 6 localități 
adiționale.

21,618,147.05
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842

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

Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.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 adrcentru.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 RSAP M-Tender (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 putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură în regiu-
nea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45232400-6

Îmbunătățirea nivelului de 
trai în localitățile raioanelor 
Călărași și Strășeni prin 
asigurarea accesului 
populației la sistemele 
centralizate de canalizare

Una lucrare 

1) Extinderea SEAU în or. Călărași (instala-
rea 2 reactoare de epurare biologică supli-
mentare).

2) Extinderea sistemului de canalizare în 
or. Călărași (Sectorul Nord-Est + 9 străzi) 
cu racordarea la SEAU Călărași.

3) Construcția sistemului interior de cana-
lizare în s. Nișcani cu racordarea la SEAU 
Călărași.

4) Extinderea sistemului interior de canali-
zare și construcția SEAU Bucovăț.

5) Construcția sistemului interior de ca-
nalizare în s. Dereneu și Duma cu racor-
darea la stația de epurare biologică ZUC 
Onișcani.

6) Crearea sistemului comun de canaliza-
re în s.Pitușca și s.Vărzăreștii Noi și con-
strucția SEAU.

20,606,660.07

 

mailto:adrcentru@adrcentru.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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45000000-
7

Crearea unei zone 
de agrement pentru 
sporirea calității vieții 
locuitorilor din or. Ia-
loveni

Una lucrare (1) Revitalizarea urbană a sectorului Bozu, 
or. Ialoveni, aflat în stare degradată, prin 
amenajarea Zonei de agrement multi-
funcționale:  - 150 m drum de acces as-
faltat; - teren sportiv; - teatru verde; - par-
care, 10 alei pietonale pavate; - 10 căsuțe 
mobile din lemn, în stil rustic (gherete 
pentru comerț ambulant la Iarmaroace); 
- sistem de iluminat; - 2 blocuri sanitare; 
- consolidarea prin pietruire a  malurilor 
lacului adiacent; - 2 podețuri

5,530,455.81
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45000000-
7

Anenii Noi - Hub Nați-
onal de Turism Sportiv

Una lucrare 1) Amenajarea drumului de acces cu par-
care.

2) Construcția pistei BMX (moto-cros, ci-
clism).

3) Reabilitarea traseului de caiac-canoe.

4) Construcția Blocului multifuncțional de 
instruire a loturilor olimpice naționale. 

5) Rețele inginerești.

16,053,791.89
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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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842

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

Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
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 adrcentru.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 RSAP M-Tender (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 putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură în regiu-
nea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45233142-
6

Reparația str. Mihai 
Eminescu, or. Călărași

Una lucrare Reparația str. Mihai Eminescu, or. Călărași. 14,238,444.37

 
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.

 

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
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Alte informații:

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

Februarie anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16 din  11 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Numărul de telefon/fax 268 27235; 078883842
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrcentru@adrcentru.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrcentru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@
adrcentru.gov.md

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

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

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA RSAP 
M-Tender (mtender.gov.md) și platforma 
achizitii.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)

ADR Centru  este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului Infras-
tructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova.

Implementarea proiectelor de infrastructură 
în regiunea de dezvoltare Centru.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45000000-
7

Renovarea bd. M. Emi-
nescu cu iluminatul 
stradal și renovarea 
parcului orășenesc și 
plaja din or. Criuleni

Una lucrare 1) Renovarea bd. M. Eminescu cu ilumina-
tul stradal în or. Criuleni, care asigură ac-
cesul către parcul orășenesc și plajă.

2) Reabilitarea Parcul orășenesc în or. 
Criuleni (actual este degradat).

5,769,166.66

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

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

Nu ■

Da □

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 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 anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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. Ştefan 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.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Lenjeriei de pat

Nr. 8 din 10.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bradu Victoria, 022 - 409 -715

victoria.bradu@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 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 acce-
sul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care 
poate fi accesată documentația de atribuire)

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activita-
te

(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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

 (pentru fiecare lot 
în parte)

1 39143112-4 Saltele 2 000 buc.

Caracteristici de bază:
- să facă față presiunii permanente și constante exercitate de 
greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o 
poziție naturală a coloanei vertebrale;
- salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110kg/
persoană;
- salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și carac-
teristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de 
garanție;
- toate materialele trebuie să corespundă din punct de vede-
re al caracteristicilor fizico - chimice cu cerinţele de amplasare 
în spații închise;
- husa va fi din bumbac, cu densitatea de min. 150gr/m²;
- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, 
pentru o rezistență sporită;
- Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de 
bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri și anume 3 
rânduri de câte 7 prinderi (puncte) si alte 2 rânduri de câte 6 
prinderi;
- Dimensiuni în cm pentru saltea:
Ø Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;
Ø Lățime 80 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;
Ø Grosime min. 8 cm.

666 666,67 lei

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2 39512100-5 Cearșaf 1 000 buc.

Caracteristici de bază:
- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor 
de urzeală.
- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea 
de 1 cm ± 0,2 cm. 
- Cusăturile  cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și 
întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.
- Dimensiuni în cm pentru cearșaf:
Ø Lungime – 220 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;
Ø Lățime - 120 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;
Ø Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;
-  Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;
- Densitatea min. 135 gr/m²

50 000,00 lei

3 39512100-5 Cearșaf pilotă 1 000 buc.

Caracteristici de bază:
- Cearșaful   este croit din două părți, cu lungimea pe direcția 
firelor de urzeală;
- Cusăturile  cearșafului trebuie să fie corect executate, fără 
scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 
pași/cm.
- Mărimea - 145x215 cm; 
- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/ver-
de;
- Densitatea min. 135 gr/m²

125 000,00 lei

4 39516120-9 Pernă 1 000 buc.

Caracteristici de bază:
- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, 
dimensiunile pe toată durata de garanție;
- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) 
cu combustie modificată;
- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/
modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se 
stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;
- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu den-
sitatea de min. 265 gr/m²;
- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, 
pentru o rezistență sporită;
- Dimensiuni în cm pentru pernă:
Ø Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;
Ø Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;
Ø Grosime min. 10 cm.

58 333,33 lei

5 39516120-9 Față de pernă 1 000 buc.

Caracteristici de bază:
- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndo-
it în interior;
- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/ver-
de;
- Caracteristici fizice:
Ø Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;
Ø Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;
Ø Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) 
– 1,5 cm
- Mărimea - 60cm x 60cm. Desen geometric/ abstracție;
- Densitatea min. 135 gr/ m²;
- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;
- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și în-
tărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.

25 500,00 lei

6 39512000-4 Plapume 590 buc.

Caracteristici de bază:
- din semilână;
- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lâna +30% fibre 
sintetice.
- Densitate: nu mai puţin de 470 gr./m²;
- Mărimea - 130x205 cm;

88 500,00 lei

7 39514100-9 Prosop 1 000 buc.

- suprafața 0,36 m2;
- țesătură tip „vafelă” albită din bumbac pentru ștergare; 
- Densitatea min. 240 gr/m²;
- standarde de referință cu cerințe minime pentru corespun-
dere.

12 500,00 lei
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate 
al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. 
Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documenta-
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot, va fi rotunjit până la 
zeci, după virgulă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin sem-
nătură electronică;

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

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

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;  
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Certificat de efectuare sistematică a plății impozite-
lor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifica-
tului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Certificate, acte care ar face dovada conformității/ 
inofensivității/ calității bunurilor propuse

Produsele vor fi însoțite de certificate/declarații de calitate 
și conformitate, prin care se certifică faptul că produsele li-
vrate sunt cele ofertate - confirmată prin semnătură elec-
tronică;

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

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțe-
lor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătu-
ră electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma contractului 
(în cazul semnării contractului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documenta-
ția standard - emisă de o bancă comercială, confirmat prin 
semnătură electronică; 

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă 
la data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

14.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

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

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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__14.02.2022_____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni
IDNO 1009601000108
Adresa s. Costești, r-ul Ialoveni, str. Ştefan cel Mare 115
Numărul de telefon/fax 026853277, 026851238
Adresa de e-mail a autorității contractante primcostesti@yahoo.com  
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Perevoznic Diana, 026853277
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)

documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

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

Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/ servici-

ilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

44114200-4 Beton C 20/25 2360 m 3 LP 2,230,000.00

Total 2,230,000.00

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor 

criteriilor de selecție și calificare
Alte informații:

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

Trimestu II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □



42

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 Livrarea bunurilor se va efectua incepind cu 

01.01.2022 – 31.12.2022

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 fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice). 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea medicamentelor

Nr.   4    din 11.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moș-
neaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu, 022 403 697
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, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Canti-
tate

Unitate de 
măsură Forma unificată Dozare

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 33690000-3 Acidum acetylsa-
licylicum

1000 comprimat
Comprimate/com-
primate gastrorezis-
tente

150 mg
600,00

2 33690000-3 Acidum ethacry-
nicum

100 comprimat comprimata 50mg
1000,00

3 33690000-3 Alprostadilum 300 fiola Pulbere/sol.perfuz. 60 mcg 150000,00

4 33690000-3 Aminosol-Neo 
(sau echivalentul)

1000 flacon Solutie perfuzabila 10%  500 ml
170000,00

5 33690000-3 Bupivacainum 130 fiola Solutie injectabila 0.5% 10 ml 1690,00

6 33690000-3 Carbahol 200 fiola solutie i/o 0.01% 1ml 40000,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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7 33690000-3

Carbomerum 25 
mg, Benzalconii 
chloridum 0,6 mg, 
Sorbitolum 450 
mg, Lysini mo-
nophosphas 47 
mg, Natrii acetas 
7 mg, Polyvinyli 
cloridum 50 mg, 
Aqua pro injectio-
ne ad 10 ml. 

200 tub Gel oftalmic 2,5mg 10 g

28800,00

8 33690000-3 Clonidin 100 fiola Solutie injectabila 0,01%-1ml 500,00

9 33690000-3 Clonidinum 200 comprimat Comprimate 0.15 mg 40,00

10 33690000-3

Dexamethasonu-
m+Neomycinu-
m+Polymyxinum 
B

400 flacon picaturi oftalmice, 
suspensie

1 mg+3500 UI+6000 
UI/ml

11200,00

11 33690000-3 Dexpantenol 400 tub Gel oftalmic 50mg/g 10g 80000,00

12 33690000-3 Dopaminum 100 fiola Conc./sol. perf. 0.5% 5 ml 250,00

13 33690000-3 Ephedrinum 500 fiola Solutie injectabila 50 mg/ml 1 ml 22800,00

14 33690000-3

Ferrosi sulfas+Aci-
dum folicum+Vi-
tamina C+Vitami-
na B1+Vitamina 
B2+Vitamina B6+-
Nicotinamidum+-
Zinci sulfas

1000 capsule Capsule
150 mg+0.5 mg+50 
mg+2 mg+2 mg+1 
mg+10 mg+25 mg

3000,00

15 33690000-3 Fier-3 hidroxid 100 fiola Solutie injectabila, 
i/v 100mg-5,0 ml 6700,00

16 33690000-3 Gentamicinum 1000 fiola Solutie injectabila 40 mg/1 ml 2400,00

17 33690000-3 Glucosum 1300 fiola Solutie injectabila 40% 20 ml 4550,00

18 33690000-3 Glucosum 1100 flacon Solutie perfuzabila 10% 250 ml 7370,00

19 33690000-3 Glycerolum 100 flacon extern 25g 800,00

20 33690000-3 Hepasol-Neo 3000 flacon Solutie perfuzabila 8% 500 ml 471300,00

21 33690000-3 Infesolum 100 2500 flacon Solutie perfuzabila 100 mg/ml 250 ml 191775,00

22 33690000-3 Infesolum 50 500 flacon Solutie perfuzabila 50 mg/ml 250 ml 24930,00

23 33690000-3 Irbesartanum 100 comprimat Comprimate 150 mg 215,00

24 33690000-3 Isofluranum 160 flacon Lichid/vapori de 
inhalat 250 ml 241241,60

25 33690000-3 Isosorbidi dinitras 1500 comprimat Comprimate retard 20 mg 2250,00

26 33690000-3 Leflunomidum 200 comprimat comprimata 20 mg 1400,00

27 33690000-3 Levobupivocai-
num

40 fiola soluție injectabilă 5 mg/ml 10ml
1532,40

33690000-3 Lidocaini hydroc-
hloridum

30000 fiola Solutie injectabila   
i/v+i/m 2% 2 ml

64500,00
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28 33690000-3

Natrii chlori-
dum+Kalii 
chloridum+Calcii 
chloridum (ana-
log Ringer) flacon 
STICLA

1500 flacon Solutie perfuzabila 0,86 g+0,03 g+0,033 
g/100 ml 500 ml

30000,00

29 33690000-3 Natrii nitroprus-
sias

100 flacon Pulbere/sol.inj. 50mg
10000,00

30 33690000-3 Nimodipinum 45 flacon Solutie perfuzabila 10 mg/50 ml 3375,00

31 33690000-3 Nitroxolinum 400 comprimat Draje/Comprimate 50 mg 72,00

32 33690000-3 Permethrinum 10 flacon Solutie cutanata 0,5% 60 ml 1000,00

33 33690000-3 Propranololum 120 comprimat Comprimate 40 mg 60,00

34 33690000-3

Retinol (vitamina 
A), vitamina D, 
cianocobalamină 
(vitamina B12), 
clorhidrat de ti-
amină (vitamina 
B1), riboflavină 
(vitamina B2), ni-
cotinamidă, dex-
pantenol, clorhi-
drat de piridoxină, 
DL-Î±-tocoferol 
acetat (vitamina 
E)

2000 flacon Solutie perfuzabila
15000UI+1000UI+750m-
cg+75mg+10mg+125m-

g+30mg+25mg+10mg/10ml

400,00

35 33690000-3 Rocuronii bromi-
dum

1800 fiola Solutie injectabila 50mg/5ml
104400,00

36 33690000-3 Sevelamer 300 comprimat Comprimate filmate 800 mg 4200,00

37 33690000-3 Spironolactonum 7000 comprimat Draje/Comprimate 25 mg 7000,00

38 33690000-3 Tenofovirum 100 comprimat comprimate 300mg 4500,00

39 33690000-3 Tobramycinum 500 tub Unguent oftalmic 3 mg/g 3,5 g 9875,00

40 33690000-3 Verapamilum 3500 fiola Solutie injectabila 5 mg/ml 2 ml 7000,00

41 33690000-3

Gel cathegell 
(lidocaini hydroc-
hloridum+chlor-
ghexidinum dic-
hlorhydratium)

1800

tub gel 44370,00

42 33690000-3
Sol turusol (sorbi-
tol+mannitol)

1500
flacon soluție 210765,00

To-
tal

1.967.861,00

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

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 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 trans-
mise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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  11.02.2022

privind  achiziționarea: Procurarea echipamentelor pentru laboratoare de fizică și chimie

   conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Bălți

   În cadrul Proiectului: 2SOFT/1.1/53____________________________________________
 (se indică obiectul achiziției)

 
 Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
mun.Bălți 

IDNO 101762004234

Adresa mun.Bălți str. Ștefan cel Mare,81

Numărul de telefon/fax 0(231)22590 / 0(231)22565

Adresa de e-mail a autorității contractante liceueminescubl@gmail.com

contabileminescu@mail.ru  

Pagina web oficială a autorității contractante liceueminescubl@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cernovscaia Ecaterina  0(231)22590  contabilemines-
cu@mail.ru

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)

http://www.liceulmihaieminescu.org/

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)

Instituția publică de învățămînt gimnazial și liceal.

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1

Dotare labora-
tor de fizică cu 
instrumentariu 

de laborator

38300000-8
1.1

Balanță cu talere și 
greutăți 

10 buc.

Balanță cu două brațe egale și talere plasate în partea inferioară
– sensibilitate: 20 mg
– cu set de mase marcate 200g
– sensibilitate: 1g
– cu set de mase marcate 2000g

11584,00

38300000-8
1.2

Balanță digitală
10 buc.

- Interval de cântărire: de la 100 g la 6000 g

- Precizie de citire: 0.001 g la 1 g
19308,00

38300000-8
1.3

Bare magnetice 
(câte 2 în set)

2 buc.
- 150x13x10mm 

- 350 Gauss
   1544,00

38300000-8
1.4

Voltmetru școlar 
0-10 V

10 buc.
Domeniul de măsurare 0-10Vcc

   4827,00

mailto:liceueminescubl@gmail.com
mailto:contabileminescu@mail.ru
mailto:liceueminescubl@gmail.com
mailto:contabileminescu@mail.ru
mailto:contabileminescu@mail.ru
http://www.liceulmihaieminescu.org/
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38300000-8

1.5

Ampermetru școlar 
0-30 A

10 buc. Domeniul de măsurare 0-30Acc    4827,00

38300000-8
1.6

Multimetru digital
10 buc.

- DC ~ 200 mV / 2V / 20V / 200V / 1000V 
- AC ~ 20V / 200V / 750V 
- DC ~ 2 mA / 20mA / 200mA / 20A 
- AC ~ 20mA / 200mA / 20A 
- Capacitate ~ 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 uF / 20 uF/ 200 uF 
- Rezistenta ~ 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 
MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm

4827,00

38300000-8
1.7       

Trusă demonstrati-
vă electrostatica 

1 buc.

• Electrizarea corpurilor 

• Forţa de interacţiune dintre două corpuri încărcate cu sarcini 
electrice 

• Electroscopul 

• Polarizare/Influenţă 

• Electrizarea prin influenţă a electroscopului

 • Distribuţia sarcinilor electrice libere. Cusca lui Faraday 

• Pahar Faraday 

• Condensator 

8205,00

38300000-8
  1.8         

Trusă electrostatica 
1 buc.

Trusa conține diferite materiale, baghete, electroscop, suport și 
alte piese pentru demonstrarea electrostaticii.

Experimente propuse: Studiul fenomenului de electrizare prin 
frecare, prin influență, prin contact și interactiunea corpurilor 
electrizate.

1737,00

38300000-8
1.9         

Baghete de ebonită
4  buc. Set: baghetă ebonită și o bucată de blaniță pentru experimen-

tele legate de electrizarea prin frecare. 656,00

38300000-8
1.10

Baghete plexiglas
4 buc.

Baghete din Plexiglas utilizate pentru experimente de electri-
zare prin frecare. 
Setul conține:

- 2 buc. baghete Plexiglas incolor, material polimetil-metakri-
lat-PMMA

- 1 buc. material textil

- 1 buc. suport din plastic

- lungime baghete 300mm , diametru 14mm

656,00

38300000-8
1.11

Electroscop demon-
strativ

4 buc.

Dispozitiv pentru măsurarea diferenței potențiale dintre încăr-
cătura plăcii electroscopului și pământ.

În experimentele de electrostatică, prezintă sensibilitate 
mărită, oferind precizie maximă.

- diametru 15cm

- 2 bucăți în set

   6178,00
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38300000-8

       1.12

Set mecanică, di-
namică și acustică 
pentru gimnaziu și 

liceu

2 buc.

Componenţă set:

- 1 buc. suport multifuncţional, demontabil /talpă din 
fontă cu o tija cu filet

- 5 buc. cleme fixare cu şurub

- 1 set de resoarte (5 bucăţi diferite)

- 1 braţ balanţă/pârghie

- 1 buc. plan înclinat, reglabil, cu rolă de întindere şi platan

- 1 set cuburi de volum egal, materiale diferite ptr. studiul 
densităţii

- 2 buc. paralelipiped din lemn, marimi diferite, cu cârlig pent-
ru tracţiune

- 1 buc. vas de laborator, 100 ml, plastic

- 3 buc. scripeţi (mobil,triplu, bloc de 2 scripeţi)

- 3 buc. dinamometre: 1 N, 2,5 N, 5 N

- 1 set de mase marcate crestate (10 buc. de 20 g), cu suport

- 1 buc. balanţă şcolară (200 g, 0,2 g precizie) cu set de mase 
marcate

- 1 buc. cărucior, plastic, încărcabil, cu cârlig de tracţiune

- 4 buc. cilindri de volume şi materiale diferite, cu cârlig

- 1 buc. ruletă

- 2 buc. diapazon, cu ciocănel, pe cutie de rezonanţă

- 1 buc. cronometru

- 1 buc. placa plastic cu carioaj 20x30cm pentru studiul legii 
lui Hooke

- 1 buc. paralelipiped din otel, pentru studiul frecarilor

  48269,00

38300000-8
1.13

Efectul  magnetic al 
conductorului

10 buc. Dispozitiv experimental pentru determinarea forţei cu care un 
câmp magnetic acţionează asupra unui conductor parcurs de 
curent electric.

   5792,00

38300000-8

1.14

Trusă optica geo-
metrică cu prindere 

magnetică

3 buc.

Trusa conţine echipamente şi dispozitive necesare pentru re-
alizarea experimentelor în vederea demonstrării legilor opticii 
geometrice. Componentele optice sunt fixate în plan vertical 
pe tabla magnetică. 

Componentele trusei:

- 3 buc. sursă laser

- 2 buc. lentile convexe

- 2 buc. lentile concave

- 1 buc. oglindă plană

- prisma total de reflectie

- sursa de tensiune AC110 ~ 240V 50/60Hz

  15927,00

38300000-8
1.15

Plăci cu dulie și bec

20 buc. Plăci cu dulie și bec 3,5V – 5V  pentru efectuarea lucrărilor 
practice și de laborator.   1930,00

38300000-8
1.16

Termometre de 
laborator

20 buc. Pentru măsurarea temperaturii diverselor compoziții și a sub-
stanțelor lichide în general. Corpul este din sticlă termorezis-
tentă, este pe bază de alcool.

  2412,00

38300000-8
1.17

Sursă lumina laser, 
set 3 buc

2 buc. - fixare magnetică

- alimentare baterii 2 buc. AA / sursă
  6371,00
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38300000-8
1.18

Transformator 
electric

2 buc.

Se compune din: transformator electric cu bobine detașabile 
cu număr variabil de spire (300, 600, 1200), pe un miez de fier 
comun în formă de U, cu element de închidere.

Număr spire: 300 600 1200

Rezistența: 1 Ohm 2,5 Ohm 13 Ohm

Max.: 4A 2A 1A

Inductivitate: 3,8 mH 15 mH 61 mH

   6950,00

38300000-8
1.19

Dilatarea termică 
complet 2 buc.

Servește la studiul dilatării lichidelor și la determinarea coefi-
cientului de dilatare. 
Setul este compus din: suport cu scala gradată prevazut cu 3 
locașuri pentru vase și termometru, dopuri de cauciuc cu tub 
transparent pentru vizualizarea dilatării, spirtieră, termometru, 
vas pentru încalzire, trepied și sită.

   6081,00

38300000-8
1.20

Set ace magnetice 5 buc.

- 10 bucăţi / set

- diametru 40mm
   1206,00

38300000-8
1.21

Aparat pentru mag-
netizat

1 buc.
Utilizare propusă: magnetizarea sau remagnetizarea acelor 
magnetice, dacă acestea şi-au pierdut în timp calităţile mag-
netice.

   1158,00

38300000-8
1.22

Inelele lui Newton
3 buc.

- diametrul 6,5cm

- grosime 1cm
    1446,00

38300000-8
1.23

Rețele de difracție
6 buc.

- 100/300/600 str./mm 

- câte 3 în ramă pentru diapozitive
    3474,00

38300000-8
1.24

Psicrometru
4 buc. Instrument cu care se măsoară umiditatea aerului, bazat pe 

efectul de răcire al evaporării. -20….+50°C.     1351,00

38300000-8

1.25

Legarea in serie si 
in paralel, 3 becuri 

pe stativ

15 buc.

- Într-un circuit serie, toate componentele sunt conectate 
unul în continuarea celuilalt, formând o singură cale pentru 
curgerea electronilor.

- Într-un circuit paralel, toate componentele sunt conectate la 
acelaşi capăt, formând exact un set de două puncte electric 
comune.

- O „ramură” într-un circuit paralel este o cale pentru curgerea 
curentului formată din cel puţin o sarcină (rezistenţă) din 
circuit.

5067,00

38300000-8
1.26

Pereche de conduc-
toare

40 buc.
- conductori de măsură cu cleme crocodil

- lungime 40cm
3840,00

38300000-8

1.27

Dispozitiv pentru 
câmpul magnetic 
al conductorului 

linear

3 buc.

Experimente referitoare la efectul curentului electric asupra acului 
magnetic, descoperirea acțiunii magnetice a curentului electric 
și, prin aceasta, la descoperirea electromagnetismului.

Tensiunea de alimentare: 4-6Vcc.

3762,00

38300000-8

1.28

Modul Mecanica 
Fluidelor pentru 

Gimnaziu

2 buc.

Componenţa:

- 1 buc. suport, talpă A + bară filetată 60 cm

- 2 buc. cleme fixare cu şurub

- 1 buc. cilindru Arhimede

- 1 buc. dinamometru 1 N

- 1 buc. vas laborator, 200 ml

- 1 buc. vas laborator, 500 ml

- 1 buc. manometru U, din sticlă

- 1 buc. model presă hidraulică (fără greutăţi)

- 1 buc. plutitor Descartes

- 1 buc. tub U , din sticlă (pentru lichide nemiscibile)

      9654,00
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38300000-8
1.29

Barometru
3 buc.

Caracteristici: Instrument de masură destinat utilizarii în spații 
interioare. Carcasă cu inel de alamă. Posibilitate de a fi montat 
pe perete. Gama de masurare: 940 … 1060 hPa

   1446,00

38300000-8
1.30

Roata Segner
3 buc.

Material: sticlă

- suspendabila pe fir
    867,00

38300000-8
1.31

Tubul lui Pascal
3 buc.

Pentru demonstrarea legii lui Pascal

- diametru 8 cm

- capacitate 250ml

   2316,00

38300000-8
1.32

Set de resorturi din 
oțel

6 buc.

Set de resorturi 5 buc. de diferite lungimi, dar  aceeași diametru 
și K. pentru legea lui Hooke și oscilații.

Set de arcuri elicoidale (5 buc). Setul include 5 arcuri elicoidale 
cu capacitatea de: 0,5N; 1N; 2N; 3N şi 5N, folosite la măsurarea 
forței, a masei şi a deformărilor elastice.

  1737,00

38300000-8
1.33

Cărucioare cu în-
cărcare

1 buc. 2 cărucioare. Este utilizat pentru studiul mişcării uniforme, a 
mișcării uniform accelerate.   1737,00

38300000-8

1.34

Întrerupător simplu 
cu placă de bază și 

borne

15 buc. 70x37x33 mm   1734,00

38300000-8
1.35

Sursă de alimentare 
stabilizată AC-DC

10 buc.

Intrare: 230V AC, 50Hz. Ieșire: 2-12V AC Curent: 5A

  19308,00

Lotul 2
Dotare laborator 

de chimie cu 
instrumentariu 

de laborator

38300000-8
2.1

SET GREUTĂŢI, max. 
500 G, cl. IV

1 buc. Seturi de greutati de la1g – 500g

    30409,00

38300000-8

2.2

CT25503 - Lampa 
de spirt, cu fitil si 

suport din alumin-
iu, voi. 150 ml

20 buc. Lampă de spirt, cu capac, folosită ca sursă de căldură sau la 
sterilizare.

38300000-8
2.3

Resou electric, 
incalzitor plat

6 buc.
Instalaţie electrică pentru încălzirea vaselor cu lichid. Tensiune 
de alimentare 220 V, puterea consumată 1000 W. Elementul de 
încălzire a reşoului este închis

38300000-8

2.4

Dulap de uscare 
cu convector F25T, 

Biobase

1 buc. Echipament electric de laborator utilizat pentru procesul de 
uscare a diferitelor produse și materiale.

38300000-8

2.5

100112 - Termomet-
ru TS7-M1 var.4 

(0+100)-1/185 mm,

10 buc.

Utilizează metil carbitolul ca lichid termometric. Lungimea 
produsului este de 185 mm. Diviziunea scării este de 1 grad 
Celsius. Termometrul este proiectat să funcționeze cu mediul 
în intervalul de temperatură 0...+100 grade Celsius.

38300000-8

2.6

Eprubeta, biologica, 
tip IÂ2,14x120 mm, cu 

margine, negradata, 
sticla

500 buc. Eprubete cu dimensiunea 14X120mm cu margine negradată 
din sticlă

38300000-8

2.7

MM12005001 - Stativ 
pentru eprubete, 10 
locuri, 18 mm, PP/PS

40 buc.
Stativ eprubete cu 10 locuri diametru 18mm

38300000-8

2.8
Pahar Berzelius, 

2-100 ml, forma in-
alta, cu gradaţii, TS, 

632 427 252 100

100 buc.

Gradat , cu cioc
Material : sticla borosilicata
Capacitate : 100 ml
Diametru : 48 mm
Inaltime : 82  mm
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38300000-8

2.9

Balanţă, model EMB 
500-1BE; 0.1g-500g, 

KERN

3 buc. Pentru utilizarea in scoli si universitati, domeniul maxim de can-
tarire este de 500 g

38300000-8

2.10

Balanţa, model EMB 
500-1g; 0.1g - 500g, 
KERN

3 buc.

Operare simpla si intuitiva cu doua butoane

Functie TARA

Design plat

Calibrare externa

Suprafata platan : 150 mm

Capacitate cantarire : max . 500 grame

Reproductibilitate : 0,01 grame

Display LCD cu inaltime cifrelor : 9 mm

Baterie : 9 V BLock , inclusa

Conditii ambientale : 5 - 35°C

Valoarea totală 
Conform HG nr. 246/210 “cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale  şi vamale aferente     realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi 
investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale”,(poziția nr.  293274   din anexa 1 din HG nr. 246/2010 “LISTA proiecte-
lor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, 
accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea 
mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora.”

248 593,00

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 numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

III. Alte informații:

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

februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 11.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie

IDNO 1003600150613

Adresa Mun. Chisinau str.Testemitanu 29/1

Numărul de telefon/fax /022/ 72-72-11 /022/ 73-36-00

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

Adresa de internet ale autorității contractante    http://icardiologie.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stoicev Tatiana  022  256-125, icachizitii@gmail.com

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)

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 Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

NR Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitat.

(Kg,L.) Ambalaj Standard de referinţă

Valoarea esti-
mată,

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte

Produse alimentare pentru sem. II, anul 2022.

Pui broiler- refrig-
erat clasa S - supe-
rioară, cu fierbere 
rapidă, greutatea-
  1,3 -2.0 kg , produ-
cător  autohton,

15112000-6 5000kg

Cutii de carton, obligator 
pe ambalaj sa fie indicat 
data producerii si ambalării, 
termen de valabilitate. Data 
livrării trebuie sa coincidă cu 
data ambalării. 

HG 696 din 04.08.2010,
HG 460 din 21.05 2018
HG 520 din 22.06.2010,
HG 221 din 16.03.2009. 
HG 773 din 03.10.2013

Fileu de găină - re-
frigerată,  clasa S 
–superioară, , pro-
ducător  autohton

15112000-6 300kg

Ambalaj -1,0 kg, obligator 
pe ambalaj sa fie indicat 
data producerii si ambalării, 
termen de valabilitate. Data 
livrării trebuie sa coiencidă 
cu data ambalării

HG  696 din 04.08.2010
HG  737 din 13.10.2013

Carne de vită  clasa 
S –superioară, semi-
carcas f/ă grasime,  
cu greutatea 100-
120 kg , producător 
autohton

51112000-9 2000kg Neambalat, termen de 
valabilitate

HG  696 din 04.08.2010
GOST 779-55,
HG  638 din 29.08.2012
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Salam dietetic fiert- 
calitate superioară

15131230-6 500kg Ambalaj 0,5kg HG 720 din 26.06.2007,
GOST 23670-79

Lapte de vaci- 2,5% 15511100-4 6000L Recipient din plastic-
1 L- termen de 
valabilitate 

HG 611 din 05.07.2010, GOST 
13277-79
HG 158 din 07.03.2019  

Brânză de vaci -  5% 15542000-9 2000kg Recipient din plastic- 
0,5kg, termen de val-
abilitate

HG 611 din 05.07.2010,
RT MD 67-00400053-
058:2005
HG 158 din 07.03.2019  

Smântână -15% 15512000-0 1000kg Recipient din plas-
tic-0.5kg, termen de 
valabilitate

HG  611 din 05.07.2010,
TU 10.02.02.789.09-89
HG 158 din 07.03.2019  

Biochefir - 2,5% 15550000-8 4000kg Recipient din plas-
tic-0.5kg, termen de 
valabilitate

HG  611 din 05.07.2010, GOST 
4929-89
HG 158 din 07.03.2019  

Unt -82,5%,
producător au-
tohton

15530000-2 1100kg  Ambalaj folie stani-
ol- 0,2kg. termen de 
valabilitate

GOST 37-91,
HG 158 din 07.03.2019  

HG 611 din 05.07.2010, HG 
221din 16.03.2009, 
HG 520 din 22.06.2010 

Caşcaval nepicant 
cu grăsime nu mai 
mica
 de 50 % , producă-
tor  autohton.

15540000-5 700kg Ambalaj cerat, termen 
de valabilitate

HG 611 din 05.07.2010,
SM 218:2001 
HG 221 din 16.03.2009, 
HG 520 din 22.06.2010  
HG 158 din 07.03.2019  

Pâine din  făină de 
secară,  feliată, am-
balată,etichetată co-
respunzător. Termen 
de valabilitate.

15811100-7 4000kg Kg

HG 775 din 03.07.2007, 
anexa I și 2, 
HG  520 din 22.06.2010

Pâine  din făină 
de grâu calitate 
superioară. , fe-
liată, ambalată, 
etichetată core-
spunzător. Termen 
de valabilitate

15811100-7 9000kg Kg

HG 775 din 03.07.2007,
anexa I și 2, 
HG 520 din 22.06.2010

Paste făinoase gru-
pa A1 extra, din făină 
de grîu  dur, calitate 
superioară

15850000-1 500kg Pungi -1,0;Saci-2,5 kg
HG 775 din 03.07.2007, anexa 
I și 2,
HG 520 din 22.06.2010

Crupe de griş, cali-
tate superioară

15625000-5 350kg Pungi-1,0kg

HG 202 din11.032009
HG 68 din 29.01.2009,
HG 520 din 22.06.2010,
GOST – 7022-97

Crupe de orz, cali-
tate superioară, ter-
men de valabilitate

15600000-4 600kg Pungi-1,0kg

HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010
HG 202 din11.032009
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Fulgi  din ovăz ,cali-
tate superioară, ter-
men de valabilitate

15613380-5 600kg Pungi-1,0;Saci-10-15kg

HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010
HG 202 din11.032009

Crupe de arpacaş, 
calitate superioară, 
termen de valabil-
itate 

15600000-4 450kg Pungi-1,0kg
HG 202 din11.032009
HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010

Crupe  de mei,  cal-
itate superioară., 
termen de valabil-
itate

15600000-4 450kg Pungi  1,0kg 
HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010
GOST 572-60

Crupe  de porumb,  
calitate superioară.

15600000-4 700kg Pungi  1,0kg HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010

Crupe de arnăut,-
calitate superioară., 
termen de valabil-
itate

15600000-4 550kg Pungi  1,0kg HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010

Hrişcă( bob întreg) 
calitate superioară, 
termen de valabil-
itate

15800000-6 1000kg Pungi  1,0kg GOST 5550-74
HG 1191 din 23.12.2010

Orez (bob întreg )
calitate superioară 
, termen de valabil-
itate                                                         

15614100-6 400kg Pungi  1,0kg HG 520 din 22.06.2010 GOST 
6292-93

Zahăr tos din sfeclă, 
producător au-
tohton

15831000-2 2000kg Saci 50kg,
Pungi 1,0kg

HG 774 din 03.07.2007,
HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010

Ouă dietetice de 
găină, pentru con-
sum uman  catego-
ria de calitate”A”, cat-
egoria de greutate 
”m”- medie: de la 53 
la 63 g.* Termen de 
valabilitate.  

03142500-3 11000
bucăți. Cutii, 360buc.

HG 1208 din 27.10.2008,
HG  221 din 16.03.2009, 
HG 520 din 22.06.2010

Pastă din roşii,   25% 15331425-2 400kg Borcane 0,75kg

HG 1191 din 23.12.2010, SM  
247:2004,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG 996 din 20.08.2003

Făină de grâu cali-
tate superioară, ter-
men de valabilitate

15612100-2 400kg Saci  25-50kg HG 68 din 29.01.2009,
HG 520 din 22.06.2010. 

Ulei  de floarea 
soarelui,  rafinat, de-
odorizat, producător 
autohton, termen 
de valabilitate

15421000-5 1100kg Recipient din plastic-
0.9kg

HG 434 din 27.05.2010,
HG 520 din 22.06.2010,
HG 996 din 20.08.2003

Suc  din fructe cu 
legume,  produs  
autohton, termen 
de valabilitate

15321000-4 3500L Tetra Pak-1L

HG1111 din 06.12.2010,
HG 520 din 22.06.2010,
HG 115 din 08.02.2013 
SM 183:2003
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Suc de tomate,pro-
ducător autohton, 
termen de valabilitate

15321000-4 1000L Tetra Pak
1 L 

HG 115 din 08.02.2013

Castraveţi 
conservați 15331500-2 350kg Borcane - 3kg

GOST 20144-74, 
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013 , HG 
996  din  20.08.2003

Fructe uscate 
în asortiment 
(prune,mere,
pere) 

15332410-1 800kg Kg.
HG1523 din 29.12.2007
HG 929 din 31.12.2009
HG 1191 din 23.12.2010

Fructe de măceş 
uscat 300kg Kg. HG 929 din 31.12.2009,

HG 1191 din 23.12.2010

Cartofi de calitate 
înaltă. 
Să  nu fie gauriti de 
sirmari si miezul  
să fie curat,nu cu 
defecte. inofensivi 
cu diametru nu mai 
mic de 8 cm.

03212100-1 5000kg Kg 

HG 929 din 31.12. 2009,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG 1191b din 23.12.2010

Morcovi pentru 
alimentația 
omenească cu 
rădăcini aliniate, în 
formă cilindrică  cu  
diametru nu mai 
mic
 de 4 cm,  lungime 
până la 15 cm; mie-
zul cu gust delicat, 
suculent, crocant, 
dulce; peeling și 
miezul – portocaliu, 
inofensivi.

03221112-4 2000kg Kg

HG 929 din31.12.2009,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013, HG 
1191din 23.12.2010

Varză albă 
proaspătă,inofen-
sivă,
greutatea nu mai 
mica de 0.8kg

03221400-0 3000kg Kg

HG 929 din 31.12.2009,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013
HG 1191din 23.12.2010

Sfeclă roşie  pentru 
alimentația umană 
cu rădăcina 
ovală-lunguiață; 
culoarea-de la 
roșu aprins pînă la 
bordo,diametru nu 
mai mic de 7-10 cm

03221111-7 2200kg Kg

HG 929 din 31.12.2009, 
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG 1191 din 23.12.2010

Ceapa  galbenă us-
cată,inofensivă 
cu diametru nu mai 
mic de 5-8 cm

03221113-1 1200kg Kg

HG 929 din 31.12.2009,
HG 520 din22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG 1191din 23.12.2010

Verdeaţă - mărar, 
pătrungel,țelină*,
prospătă,inofensivă

03221300-9 450kg Kg

HG 205 din 11.03.2009
HG  929 din 31.12.2009,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG 1191 din 23.12.2010
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Țelină cu ri-
zom gros, rotund 
și mare cu ușoare 
denivelări,groase, 
inofensivă cu dia-
metru nu mai mic 
10 cm.

50kg Kg HG 520 din 22.06.2010

 Frunze de măcriș* 
proaspăt,inofensive. 03221300-9 150kg Kg

HG 929 din 31.12.2009,
HG 520 din 22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013,
HG  1191 din 23.12.2010

Mere proaspete de 
sezon 
cu diametru nu mai 
mic de 6 cm ,întregi; 
2) sănătoase pentru 
consum); 3) curate, 
practic fără materii 
străine vizibile; 4) 
fără boli; 
5) fără deteriorări 
cauzate de boli care 
afectează pulpa;
 6) fără umezeală 
externă anormală; 
7) fără miros și/sau 
gust străin.

03222321-9 400kg Kg HG 929 din 31.12.2009, 
HG  1191 din 23.12.2010 

Piersici* proaspete 
,sănătoase   cu dia-
metru nu mai mic 
de 5 cm 

15300000-1 250kg Kg HG 929 din 31.12.2009, 
HG  1191 din 23.12.2010

Prune 
proaspete,sănătoase 15300000-1 250kg Kg HG 929 din 31.12.2009, 

HG 1191 din 23.12.2010

Peşte  trunchi con-
gelat de  Merluciu 
(Hec) solzi străluci-
tori şi pielea lucio-
asă greutatea unui 
peşte -nu mai mică 
de 0,3 kg

15221000-3 1500kg cutii GOST 20057-96. 

Peste trunchi con-
gelat Mintai solzi 
strălucitori şi pielea 
lucioasă greutatea 
unui pește -nu mai 
mică de 0,3kg 

15221000-3 500kg cutii GOST 3948-90. 

Pește  trunchi con-
gelat  Scumbria (Ma-
crou) greutatea nu 
mai mică de 0,4kg

15221000-3 100kg cutii GOST 20057-96. 

Ceai  negru /frunze 15863200-7 110kg Pungi- 100g HG 206 din 11.03.2009,
GOST 1937-90

Sare alimentară 
iodată

15872400-5 400kg Pachete- 1kg
HG 596 din 03.08.2011,
GOST 51574-2000
HG 520 din 22.06.2010



58

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Sare de bucătărie 
neiodată

15872400-5 100kg  Carton,
polietilenă- 1,0kg HG 520 din 22.06.2010

Vanilie 15800000-6 1,0kg Pachete
 de 2 gr
 

HG  520 din 22.06.2010
GOST 16599 - 71

Piper negru boabe 15872100-2 5,0kg Kg HG 520 din 22.06.2010,
GOST 29050-91

Frunză de dafin 15870000-7 6,0kg Kg HG 520 din 22.06.2010, 
GOST 17594-81

Acid citric 15870000-7 2,0kg Kg HG  520 din 22.06.2010, 
GOST  908-2004 

Oţet de măr 4% 15871110-8 100L Recipient din plastic-
1 L 

HG 520 din 22.06.2010, SF 
38412395-001:2009

Oțet de masă 9% 15871110-8 200L Recipient din plastic-
1 L HG 520 din 22.06.2010,

Drojdie de 
panificație 
comprimată

  15800000-
6      

3,0kg Kg HG  520 din 22.06.2010

Stafide albe 15872400-5 70kg Kg
HG 929 din 31.12.2009
HG 520 din22.06.2010, 
HG 115 din 08.02.2013

Bicarbonat de sodiu 15800000-6      10kg Carton,
polietilenă- 0,5kg HG 520 din 22.06.2010

Măgiun din prune 
153324-8 20kg Borcane- 0,75kg. GOST 6929-88,

HG 520 din 22.06.2010, 
HG 1191din 23.12.2010

Fasole uscată, 
calitate extra 15800000-6  200kg Pungi  1,0kg HG 205 din11.03.2009 GOST 

7758-75

Mazăre uscată șlefu-
ită calitate extra, 15800000-6  100kg Pungi

1,0kg
HG 205 din 11.03.2009
GOST 6201-68

Mazăre  verde  con-
servată, calititate 
superioară, din soi- 
bob zbârcit.

03212213-6 1000kg Borcane 0,75kg

GOST  15842-90
HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010
HG 996 din 20.08.2003

Fasole  alba 
conservată 15800000-6  200kg Borcane din sticlă 0,7 

kg

HG 520 din 22.06.2010
GOST 15979-70
HG 996 din 20.08.2003

Păstăi*proaspete,
tinere, fragede,
producător au-
tohton

15331150-3 100kg Kg HG 205 din 11.03.2009

Ceapă 
verde*,inofensivă
producător 
autohton

03221300-9 150kg Kg HG 929 din 31.12.2009
HG 115 din 08.02.2013
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Castraveți 
*proaspeți, 
inofensivi,
producător 
autohton

15000000-8  300kg Kg HG 929 din 31.12.2009
HG 115 din 08.02.2013

Tomate* proaspete , 
inofensive
 producător 
autohton

15000000-8  600kg Kg HG 929 din 31.12.2009  HG 
115 din 08.02.2013

Ardei dulci* 
proaspeți, inofensivi
producător 
autohton

15000000-8  700kg Kg HG 929 din 31.12.2009
HG 115 din 08.02.2013

Dovlecei* proaspeți, 
inofensivi ,pro-
ducător autohton

15000000-8  800kg Kg HG 929 din 31.12.2009
HG 115 din 08.02.2013

Vinete* 
proaspete,inofensive
producător autohton

15000000-8  400kg Kg HG 929 din 31.12.2009
HG 115 din 08.02.2013

Total 1 600 000,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

cerințelor solicitate.

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

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 publicare 
în JOUE)

□ Nu □

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. ______din____________

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail a autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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)

Conform SIA RSAP

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 Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-
9

Amenajarea terenu-
rilor de utilitate pub-
lică

1 buc. Amenajarea terenurilor de 
utilitate publică 2 014 784,05

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea specificației 

tehnice prezentate
Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante  Primăria  Vărvăreuuca 
IDNO 1007601009266
Adresa s. Varvăreuca r.  Florești
Numărul de telefon/fax 079706195
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.varvareuca@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante WWW.varvareuca.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 45233141-9

Reparația  capitală  a  
unor sectoare  de străzi  

din  s. Vărvăreuca, r-l  
Florești

1

Reparația  capitală  a  unor sectoare  
de străzi  din  s. Vărvăreuca, r-l  Florești 
( str. Miron  Costin -250m, str. Con-
stantin   Stere -230m și  str, Doinelor. )

1935896,7

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

14.02.2022
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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)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 12 din 14.02.2022 

modificat

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 3 690 600

Se modifică suma estimativă în temeiul avizului de verificare nr.23 din 11.02.2022

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
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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 □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 01 din 14.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Ciocana
IDNO 1007601010518
Adresa mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3
Numărul de telefon/fax 022-33-34-34, 022-33-18-07
Adresa de e-mail ale autorității contractante https://ciocana.md/ro/
Adresa de internet ale autorității contractante info@pretura.ciocana.md, ciocana.achizitii.@

gmail.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena BRUMA, 022-33-18-07, contabilitatea@

pretura.ciocana.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, 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 do-
cumentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Administrație publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-9

Organizarea parcări-
lor auto publice (pe 
terenurile cu nr. ca-

dastral 0100310582 și 
0100313466), mun. Chiși-

nău, str. N. Milescu Spătaru

1 Conform caietului de 
sarcini

5 827 290,00

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 □

mailto:info@pretura.ciocana.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - eligibilitatea ofertantului;

 - capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale; 

- capacitatea economică și financiară; 

- capacitatea tehnică și/sau profesională; 
- standarde de asigurare a calităţii;

II. Alte informații:

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

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
zițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  14.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Satului Negrești
IDNO 1007601008395
Adresa Satul Negrești,r-nul Strășeni,str.Ştefan cel 

Mare 35.
Numărul de telefon/fax 023792538
Adresa de e-mail ale autorității contractante negresti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante negresti@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Schirliu Alexandru,tel.068552447
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)

Informația este în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

APL nivelul I

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 Denumire lotul 1

mailto:negresti@mail.ru
mailto:negresti@mail.ru
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16700000-
2 Tractor 

Tractor nou anul fabricației: 2022 
Putere

motor: minim 80 CP Motor cu 4 
cilindri și o capacitate de minim 
3800/4200 cc

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

Greutate: minim 3000 kg

Capacitate ridicare spate: minim 3300 
kg

Dotat cu arbore priză spate (minim 
500/1000)  Sistem de frânare pe toate 
cele 4 roţi

Cabină cu aer condiţionat, izolată 
fonic,

ștergător parbriz spate si față, 
încălzire și ventilație Girofar

Anul fabricației: 2022

Cuplare 4WD mecanica

Garanție min 1 an

1 050 000 ,00 MDL (fără 
TVA)

Încărcător frontal

Încărcător frontal compatibil 
cu tractorul propus, Nou 
Înăltimie minimă de ridicare 
3600mm.Capacitate de 
încărcare minim 1100kg.

Sistem de echilibrare a atașamentelor.

Sistem de control al joystick-ului.

Adaptor de demontare-montare a 
atașamentului rapid

Garanție: min 12 luni.

16700000-
2 Remorcă

Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de 
descărcare în 3 laturi, garda de la sol 
minim 300mm. Viteza de deplasare 
30/35 km/ora,

-lungime 5700/5900mm

-lăţime2400/2450mm

-înălţime1800/1900mm 

Capacitate încărcare maximă: 5000kg

Cu obloane de extensie

Garanție: min 12 luni.

Distribuitor nisip

Distribuitor nisip suspendat

Capacitatea de incarcare: minim

25/350kg

Lațimea de lucru: până la minim 5,5 
metri.

Cu mecanism de agitare și vibrator

Garanție: min 12 luni.
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16700000-
2

Cositoare Cositoare laterala cu 2 tobe latime de 
lucru minim: 1.5/1.7m Compatibila cu 
tractorul propus 

Garanție: min 12 luni.

1 050 000 ,00 MDL (fără 
TVA)

Lamă de zăpadă

Lațime de lucru: minim 2,0 metri
Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri)
Cu cauciuc
Garanție: min 12 luni.

Lamă de nivelare

Lațime de lucru: minim 2, metri
Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri)
Cu cutit metalic
Garanție: min 12 luni.

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

II. Alte informații:

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

                           
                           Februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 15.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Comisia Națională a Pieței Financiare
IDNO 1007601001293
Adresa MD-2012, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 77
Numărul de telefon/fax (+373 22) 859-405
Adresa de e-mail ale autorității contractante cnpf@cnpf.md   

office@cnpf.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.cnpf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victor Pînzari

022859466/victor.pinzari@cnpf.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)

SIA RSAP MTender

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)

Comisia Naţională a Pieţei Financiare este 
autoritate publică autonomă, responsabilă 
faţă de Parlament, care autorizează și regle-
mentează activitatea participanţilor pe piaţa 
financiară nebancară, precum și suprave-
ghează respectarea legislaţiei de către ei. Co-
misia Naţională a Pieţei Financiare este inde-
pendentă în exercitarea funcţiilor sale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 
Cantitate

Buc.
Descrierea achiziției

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

1 72200000-7

Servicii de dezvolta-
re a unui sistem in-

formațional automa-
tizat de stat RSDVMC

1 Conform caietului de sarcini 833 333

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 □

http://www.cnpf.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea ofertei și ofertantului condi-
țiilor expuse în caietul de sarcini. Criteriul de 
evaluare: cel mai mic preț.

Alte informații:

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

Ianuarie - Decembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22/22 din 14 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 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)

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sar-
cini, 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 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)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fon-
dator este Ministerul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea 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 bunu-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 1

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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1 30200000-1

Echipamente pen-
tru dotarea Muzeu-
lui de Istorie și Etno-
grafie din mun. Bălți 
în cadrul proiectului 

„Reabilitarea, mo-
dernizarea și do-

tarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie 
din municipiul Bălți”

49 buc. de 
diverse echi-
pamente și 

dotări

Televizor: 10 buc.
Computer 4 buc.
DSLR Camera 1 buc.
Display interactiv SMART 
4 buc.
Sistemă acustică 2 buc.
Amplificator 1 buc.
Mixer 1 buc.
Microfon wireless 2 buc.
Pandus electric 1 buc.
Ghid pentru vizitatori 5 buc.
Ecran LED 2 buc.
Supraveghere video 1 buc.
Proiector 3 buc.
Dezumidificator 3 buc.
Umidificator de aer 8 buc.
Minitipografie digitală 1 buc.
Unele echipamente includ servicii 
de instalare și montare care trebuie 
prestate de furnizor.

5 891 806,83
MDL fără TVA

Poziții din lot

1 32324000-0
Televizor 
cu servicii de insta-
lare și montare

10 buc.

UHD: 3840x2160
SMART TV
65 inch
Garanție 24 luni

2 30213300-8
Computer
cu servicii de insta-
lare și montare

4 buc.

Procesor cu minim 8 nuclee, 16 GB RAM

1 TB SSD NVMe

Monitor IPS FHD

Tastatură și mouse fără fir

Garanție 24 luni

3 38651000-3 DSLR Camera 1 buc. Zoom optic, AF/AE single-lens reflex 
camera with built-in flash

4 30231320-6

Display interactiv 
SMART
cu servicii de insta-
lare și montare

4 buc. 65 inch diagonala, 4K UHD, garanție 
24 luni. 

5 32342412-3
Sistem acustic 
cu servicii de insta-
lare și montare

2 buc. Garanție minim 24 luni, putere 500 W 
(2000W PEAK)

6 32343000-9
Amplificator 
cu servicii de insta-
lare și montare

1 buc.
Putere 2x500W/8 Ohm

Număr de canale: 2

7 32342420-2
Mixer 
cu servicii de insta-
lare și montare

1 buc.
Consolă de mixare

Dotată cu ecran

32 canale de intrare

8 32341000-5 Microfon wireless 2 buc.
Microfon dotat cu transmițător portabil 
fără fir cu display LCD

2 baterii AA incluse
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9 34953000-2

Pandus electric 
(rampă de acces)
cu servicii de insta-
lare și montare

1 buc.
Greutate maximă permisă 300 kg

Alimentare: 230 V o fază

Sala mașinilor: integrată

10 32321200-1

Ghid pentru vizi-
tatori
cu servicii de insta-
lare și montare

5 buc.

Conținutul audio poate fi programat și 
gestionat de la PC

Fișiere compatibile: MP3, AAC

Poate rula imagini, video și audio.

Accesorii incluse:

Căști mono,

Acumulatoare,

Garanție 24 luni

11 30231300-0
Ecran LED
cu servicii de insta-
lare și montare

2 buc.

Panouri LED modulare care se asam-
blează într-un ecran

Fixare pe bază de pini magnetici

Unghi de vizualizare 120°

Garanție 24 luni

12 32323500-8
Supraveghere video
cu servicii de insta-
lare și montare

1 buc.

Camere interioare 4 MP IP67

Camere exterioare 4 MP

Înregistrator 16 canale

Monitorizare de la distanță (Android, 
IOS)

Garanție 36 luni

Livrarea echipamentului include mate-
riale de montaj

Cabluri de computer

Servicii de trasare și montare

Setare și configurare

Programare și dare în exploatare.

13 38652120-7
Proiector 
cu servicii de insta-
lare și montare

3 buc.

Garanție 36 luni

Sursă de lumină: Laser sau Laser-LED 
ori Laser phosphor sau RGB laser

Rezoluție nativă 1920x1200 sau 
1920x1080

LAN

Transmiterea imaginii prin Wi-Fi

Posibilitatea de a seta proiectarea ima-
ginii pe suprafețe curbate

14 39717200-3
Dezumidificator 

3 buc.

Pentru încăperi până la 70 m2

Funcții:

Timer

Display LCD

Dezghețare automată

Filtru aer lavabil

15 39717200-3 Umidificator de aer 8 buc.

Aria de umidificare: 150 m2

Întreținere automată a nivelurilor de 
umiditate

Modul de hidratare: aburi

16 30232110-8

Minitipografie di-
gitală 
cu servicii de insta-
lare și montare

1 buc.
Format documente originale: A5-A3

Rezoluție copiere: 600x600 DPI

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț pentru lotul unic al licita-
ției. Evaluarea se va face pe loturi. Lici-
tația are un singur lot cu 16 poziții.

IV. Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 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. Ştefan 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. 16/22 din 14 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 lucrărilor Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45233142-6

Lucrări de reparare 
a drumurilor

Repararea străzii Petru 
Zadnipru mun. Bălți și 
Repararea căilor de acces 
intravilan pe str. Cahul 
48b-54a mun. Bălți în ca-
drul proiectului „Moderni-
zarea infrastructurii publice 
și instituțiilor educaționale 
în zona de revitalizare din 
municipiul Bălți”

lucrări 4056870

MDL fără TVA

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt nece-
sare de executat la acesta (strada Petru Zadnipru):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră 
pe strada Fedico (strada Petru Zadnipru – porțiu-
nea de la strada Kiev până la Instituția de Educație 
Timpurie Nr. 4, amplasată pe strada Fedico, 8) are 
un grad înalt de deteriorare și necesită intervenție 
urgentă. Din momentul dării în exploatare a porțiunii 
de drum, îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic a 
degradat în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă 
sunt prezente defecte de suprafață și defecte care 
atestă degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, 
fisuri transversale și longitudinale și crăpături izolate. 
Defectele identificate împiedică circulația rutieră și 
pietonală în siguranță, în special în perioada rece a 
anului sau în perioade cu precipitații înalte. Este de 
menționat faptul că, porțiunea de la strada Kiev până 

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 □

la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4, deși nu este o 
porțiune cu trafic intens, are o importanță strategică 
pentru zona degradată/zona de revitalizare, având în 
vedere faptul că, strada este unicul acces rutier către 
Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 și Întreprinderea 
Socială SRL ”CREDEM-ECO”. În calitate de argument 
principal, este necesar de a menționa faptul că în IET 
Nr. 4 anual sunt instituționalizați peste 250 copii. În 
aceeași ordine de idei, în cadrul Întreprinderii Sociale 
activează circa 20 (douăzeci) persoane cu diferite 
dizabilități, inclusiv dizabilități locomotorii. Mai mult 
decât atât, porțiunea de la strada Kiev până la Insti-
tuția de Educație Timpurie Nr. 4 asigură accesul către 
intrarea centrală în Gimnaziul „A.I. Cuza”, actualmente 
neutilizată pe motivul stării avansate de degradare.

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt nece-
sare de executat la acesta (Căi de acces str. Cahul):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră 
din curțile blocurilor de locuințe din strada Cahul (de 
la nr. 48B până la 54A) are un grad înalt de deterio-
rare și necesită intervenție urgentă. Din momentul 
dării în exploatare, curțile blocurilor de locuințe nu 
au beneficiat de intervenții capitale, iar în acest sens, 
îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic a degradat 
în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă sunt 
prezente defecte de suprafață și defecte care atestă 
degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, fisuri 
transversale și longitudinale și crăpături izolate. 
Defectele identificate împiedică circulația rutieră și 
pietonală în siguranță, în special în perioada rece a 
anului sau în perioade cu precipitații înalte. Totodată, 
infrastructura degradată creează obstacole pentru 
accesul pompierilor, ambulanțelor și poliției. Blocurile 
locative din strada Cahul (de la nr. 48B până la 54A) 
constituie peste 75 % din fondul locativ-blocuri de 
locuințe cu 3-5 nivele din cadrul zonei degradate/
zonei de revitalizare.
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.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)

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 44423750-3
Grilaje din fontă, ca-

pace din fontă 1700 buc.

Gratare din fontă cu rame (set) 
C-250; 

Gratare din fontă cu rame (set) 
D-400; 

Gratar din fontă (nestandarde) 
D-400; 

Capac din fontă set D-400;

Capac din fontă rotund cu ramă 
D-400

Capac cu ramă din fontă rotund 
cu găuri (pentru ape meteorice) 
D-400

Capac din fontă rotund cu ramă 
B-125

5 000 000

 
 

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

Da □

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

Nu x

Da □

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

Alte informații:

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

Trimestrul I-II

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. Ştefan 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.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)

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 34992100-8
Indicatoare rutiere, 

limitatoare de viteză, 
deliniator

6265 buc.

Indicatoare rutiere

limitatoare de viteză

deliniator

5 000 000

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

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

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

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

Trimestrul I-II

Tehnici 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. Ştefan 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. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.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)

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

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 14700000-8 Metal laminat

12876 m

Țeavă dreptunghiulară;

Metal rotund;

Cornier:

Fîșie metalică;

Profil;

Armatură; 

Hexagon;

Țeavă 

1 560 000

100 buc Tablă laminată la cald;
180 kg Sîrmă arsă
200 m2 Plasă pentru beton
20 buc Euro Gard

 
 

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

Da □

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

Nu x

Da □

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

Alte informații:

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

Trimestrul I-IV

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. Ştefan 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. 21/22 din 14 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 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)

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

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sar-
cini, 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 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)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fon-
dator este Ministerul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea 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 lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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1 45200000-9 
- Lucrări de 
construcții 
complete 
sau parțiale 
și lucrări pu-
blice

Lucrări de amena-
jare a teritoriului 
și reparația zonei 
istorico-arhitec-
turale or. Ocnița 
pe terenul cu nr. 
cadastral 201105, 
201107 situat în r. 
Onița, or. Ocnița 
str. 50 Ani ai Biru-
inței, str. Sindica-
telor, str. Rapid în 
cadrul proiectului 
„Păstrăm trecutul 
pentru viitor–re-
abilitarea patri-
moniului istoric 
al orașului Ocnița 
pentru generațiile 
viitoare”

una lucrare Lucrări de reparație;

Lucrări de demontare, desfa-
cere;

2560,0 m2 - pavaj din dale de 
beton vibropresat 600mm, 
tip Bruc;

2920,0m2 - pavaj din piatră 
spartă de granit 200 mm (Re-
utilizată);

Bordură;

1 clădire istorică cu elemente 
restaurate, suprafața – 295,0 
m2 (or. Ocnița str. Sindicate-
lor, nr.1) 

Reparația acoperișului, exe-
cuția centurii și  a canalelor 
de ventilare;

Gazon;

Forme arhitecturale mici;

16 felinare stradale de tip Fu-
magalli Ricu Bisso/Golia sau 
echivalent instalate în zona 
reconstruită;  

16 bănci instalate în zona re-
construită;

Lucrări la pozarea cablului 
electric;

16 urne de gunoi instalate 

Gard 120 m.l.

5358512,50 MDL 
fără TVA

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.
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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. Ştefan 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. 23/22 din 14 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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;
Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribu-
ire, 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 autori-
tate 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 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 lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9 
- Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale și 
lucrări publice

Reconstrucția/
amenajarea din preajma 
blocurilor locative din 
str. A Crihan nr. 2, 4 și str. 
Independenței nr. 127, 
129 din or. Sîngerei, 
Reconstrucția/
amenajarea din preajma 
blocurilor locative din 
str.  Independenței nr. 
128, 140, 142 din or. 
Sîngerei și
Reconstrucție, pavare 
pietonală pe segmentul 
de drum Nancev-Matee-
vici din or. Sîngerei
în cadrul proiectului  
„Sîngerei orașul 
incluziunii teritoriale”

lucrări 6656094,00MDL 
fără TVA

În cadrul acestei achiziții urmează a fi 
realizate următoarele lucrări: 

Vor fi  renovate căile de acces cu o supra-
față de 1854 m2; vor renovate și construi-
te 490 m2 de căi de acces, vor fi construi-
te și amenajate locuri de parcare precum 
și locuri de joacă pentru copii cu o supra-
față totală de 348  care vor conține câte 
6 elemente de joacă și 4 elemente de 
fitness, totul va fi îngrădit și vor fi ampla-
sate a câte 8 bănci și 8 coșuri de gunoi. 
Vor fi renovate și modernizate două plat-
forme pentru colectarea selectivă a deșe-
urilor, va fi realizat terasamentul a 2608 
m2 de gazon cu plantarea a peste 533 de 
arbori și arbuști. Aceste lucrări vor schim-
ba total aspectul curților, vor întruni 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

IV. Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □

toate condițiile tehnice în construcție ce 
includ și  normele de siguranță;

Va fi reabilitată curtea a 3 blocuri de 
locuit, reabilitarea va fi generală, astfel 
vor avea loc lucrări de renovare capitală 
a  1442 m2  de căi de acces și schimbarea 
a 530 m de bordură, vor fi reabilități 330 
m2 de trotuar prin montarea bordurii și 
pavajului, va fi amenajat locul de joacă 
prin instalarea a 6 elemente de joacă, 4 
elemente de fitness care vor fi delimitate 
pentru siguranță, vor fi instalate 6 bănci 
și urne. În cadrul lucrărilor va fi moderni-
zată rampa de colectare a deșeului, vor fi 
plantați peste 227 arbori și arbuști și se va  
realiza terasamentul a 1115 m2 de gazon;

Urmează a fi executată renovarea a 2848 
m2 de pavaj, astfel renovând integral 
pavajul pe strada Independenței de la 
strada A. Crihan până la strada A. Ma-
teevici, pe întreaga porțiune a Zonei de 
Revitalizare.
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 24/22 din 14 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 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)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul li-
citației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTen-
der (mtender.gov.md) și platforma achizitii.
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)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fon-
dator este Ministerul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea 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 lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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1 45200000-9 
- Lucrări de 
construcţii 
complete 

sau parţiale 
și lucrări pu-

blice

Amenajare, con-
strucția teren de 
minifotbal pe te-
renul construcției 
de cultură și agre-
ment str. Inde-
pendenței, nr. 223 
din or. Sîngerei,

Reconstrucție, 
construcție pavi-
lioane, amenajare 
teren pentru 
copii. Acces din 
beton asfaltic la 
Grădinița nr. 1 din 
or. Sîngerei și

Reconstrucția te-
ren sportiv/

amenajarea scuar 
str. T. Nencev din 
or. Sîngerei

în cadrul 
proiectului  
„Sîngerei orașul 
incluziunii 
teritoriale”

lucrări În cadrul acestei achiziții urmează a fi 
realizate următoarele lucrări:

Va fi modernizată curtea grădiniței 
„Raza Soarelui” aici va fi construit și 
amenajat un teren de mini fotbal, va 
fi creat loc de joacă pentru copii cu o 
suprafață de 220 m2 unde vor fi insta-
late 7 elemente de joacă, va fi amenajat 
spațiu pentru fitness cu o suprafață de 
120 m2 unde vor fi instalate peste 4 
elemente, vor fi create căile de acces cu 
o  suprafață de 175 m2, vor fi montați 
207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 
scaune și urne, vor fi plantați peste 126 
de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de 
terasament al gazonului va fi realizat;

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru 
copii pe teritoriul Grădiniței de Copii 
Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate  70 m2 
de căi de acces spre aceste pavilioane, 
precum și calea de acces spre grădiniță 
cu o suprafață de 817 m2  care actual-
mente este într-o stare degradată;

Va fi creat un scuar cu o infrastructură 
din zero, în cadrul căruia vor fi create 
căi de acces pentru unități de transport 
cu o suprafață de 533 m2 și căi pietona-
le și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, 
va fi creat loc de joacă pentru copii cu 
o suprafață de 400 m2 unde vor fi in-
stalate 8 elemente de joacă și un spațiu 
pentru fitness cu o suprafață de 140 
m2 cu instalarea a 4 elemente. În cadrul 
Scuarului va mai fi creat un teren de 
mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi instalate 
14 bănci și tot atâtea  urne, o masă de 
tenis, o masă de șah și două mese cu 
scaune pentru relaxare,  va fi realizat 
terasamentul a 2085 m2 de spațiu 
unde vor fi plantați peste 229 arbori și 
arbuști. În total va fi creată o zonă de 
agrement pentru locuitorii zonei de 
revitalizare dar și pentru întreg orașul 
cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu 
amenajat.

5692491,00 MDL 
fără TVA

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
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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

IV. Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 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. Ştefan 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. _2_ din 14.02.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Călărași
IDNO 1007601009886
Adresa or.Călărași, str.Biruinței 1/1
Numărul de telefon/fax (0244) 22058; 24038;
Adresa de e-mail a autorității contractante 1007601009886
Pagina web oficială a autorității contractante consiliu@calarasi.md; www.consiliul raional 

calarasi.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Alexandru

marian.alexandr@gmail.com

tel.0244 24038; fx. 024422058
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)

documentația de atribuire este anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP /  

ocds-b3wdp1-MD-1644838771311

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)

Consiliul raional Călărași

Autoritate Publică Locală de nivelul II

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-
6

Reprofilarea părții 
carosabile și întreți-

nerea terasamentelor 
la drumurile din r. 

Călărași

buc

Reprofilarea drumurilor publice 
locale din raionul Călărași (circa 
62 km), lucrări de curățire, nive-
lare, săpături, amenajarea părții 
carosabile cu pietriș 1488391,19

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

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

Nu X

Da □

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

Nu □

Da X

mailto:consiliu@calarasi.md
http://www.consiliul
mailto:marian.alexandr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644838771311
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție să se confirme că dispune de personal specializat 
pentru îndeplinirea lucrărilor contractate pe dru-
murile publice locale din raza raionului Călărași și 
totodată dispune de tehnică   și utilaje suficiente 
pentru începerea lucrărilor de reprofilare a drumu-
rilor.

Alte informații:

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

15 februarie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru X

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)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _3_ din 15.02.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Călărași
IDNO 1007601009886
Adresa or.Călărași, str.Biruinței 1/1
Numărul de telefon/fax (0244) 22058; 24038;
Adresa de e-mail a autorității contractante 1007601009886
Pagina web oficială a autorității contractante consiliu@calarasi.md; www.consiliul raional 

calarasi.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Alexandru

marian.alexandr@gmail.com

tel.0244 24038; fx. 024422058
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)

documentația de atribuire este anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP /  

ocds-b3wdp1-MD-1644926169117

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)

Consiliul raional Călărași

Autoritate Publică Locală de nivelul II

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de 

proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-
6

Plombarea drumurilor 
publice locale din r. 

Călărași pe anul 2022
buc

Lucrări de plombare a gropilor pe dru-
murile publice locale din raionul Călă-
rași (circa 62 km), lucrări de curățire, 
nivelare, săpături, amenajarea părții 
carosabile cu pietriș, freză, plombări 
și amenajarea stratului de egalizare.

5695465,16

n Denumire lotul n

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

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

Nu X

Da □

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

Nu □

Da X

mailto:consiliu@calarasi.md
http://www.consiliul
mailto:marian.alexandr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644926169117
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție să se confirme că dispune de personal specializat 
pentru îndeplinirea lucrărilor contractate pe drumu-
rile publice locale din raza raionului Călărași și toto-
dată dispune de tehnică   și utilaje suficiente pentru 
începerea lucrărilor de plombare a drumurilor.

Alte informații:

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

15 februarie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru X

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)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  INTENȚIE

nr.  2  din  14.02.2022 

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului 
Apărării

IDNO 1006601001229

Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84

Numărul de telefon/fax (022) 25-24-81/(022) 25-24-81

Adresa de e-mail ale autorității contractante aarapma@army.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ e-mail  Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenu-
header=5

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cant./ 
U.M. Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)
1 09100000-0 Cărbune AO 25-50 482 t Cărbune AO 25-50 1 800 000 ,00

2 09100000-0 Lemne de foc - specii tari 600 m/st Lemne de foc - specii tari 602 300,00

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 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 art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

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. Ştefan 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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  INTENȚIE

nr.  3  din  14.02.2022 

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-24-81/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorității contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorității contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informații despre obiectul achiziției:

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

Cant./ 
U.M. Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 31400000-0 Piese de schimb pentru 
tehnica auto și blindată -

Diverse piese de schimb pen-
tru mentenanța și reparația 

tehnicii auto și blindate
2 270 200,00

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 pro-
tejată

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 art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informații:

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

Trimestrul  I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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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ANUNŢ  DE  INTENŢIE

nr. 4 din  14.02.2022 

1. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-23-10/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorităţii contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorităţii contractante şi obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cant./ 
U.M. Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 15000000-8 Produse alimentare -

Achiziționarea diverse-
lor produse alimentare 

în conformitate cu 
normele de asigurare a 
militarilor cu hrană (HG 

nr.423/1992)

2 000 000,00

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 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 selecţie
Conform art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informaţii:

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

Trimestrul  I - II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ  DE  INTENŢIE

nr. 5  din  14.02.2022 

1. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-23-10/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorităţii contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.md

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorităţii contractante şi obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informaţii despre obiectul achiziţiei:

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

Cant./ 
U.M. Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 18000000-9

Echipament militar         indi-
vidual

şi de inventar

-

Achiziționarea diverselor 
bunuri materiale de resortul 

echipamentului conform nor-
melor de asigurare              (HG 

nr.561/2012)

2 713 000,00,00

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 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 selecţie
Conform art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informaţii:

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

Trimestrul  II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate -

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  INTENȚIE

nr.  6  din  14.02.2022 

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Mi-
nisterului Apărării

IDNO 1006601001229
Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax (022) 25-24-81/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorității contractante aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorității contrac-
tante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ 
e-mail

 Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&-
submenuheader=5

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cant./ 
U.M. Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 18512200-3 Distincția                  comemorati-
vă            (pentru veterani) -

Distincția comemorativă         „30 de 
ani de la acțiunile de luptă pentru 

apărarea integrității și independenței 
Republicii Moldova            1992 - 2022”

7 500 000,00

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 pro-
tejată

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 art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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


109

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

modificat
Nr. 11 din 14.02.2022 

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 4 633 008,33

Se modifică suma estimativă în temeiul avizului de verificare nr.22 din 07.02.2022

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 □

mailto:centru@pmc.md
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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. Ştefan 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 15 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală UTA Găgăuzia

IDNO 1016601000153
Adresa m. Comrat, str. Pobeda, 50
Numărul de telefon/fax +373 298 22693
Adresa de e-mail a autorității contractante adr.utag@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrgagazuia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sibov Andrei 

+373 298 22693 

adr.utag@gmail.com 
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)

www.achizitii.md

www.mtender.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)

Instituția Publică 

Implementarea politicii de dezvoltare regională

Informații despre obiectul achiziției:

№ Cod CPV Denumirea serviciilor de 
proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură 
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de construcție 
din proect crearea 

complexului

turistic sportiv-ec-
vestru «At-Prolin»

buc/1

Crearea complexului

turistic sportiv-ecvestru 
«At-Prolin»

14 128 340,0

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 □

Nu se aplică
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Nu se aplică
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.achizitii.md
http://www.mtender.gov.md
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II. 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)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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

Licitație deschisă

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 15 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală UTA Găgăuzia

IDNO 1016601000153
Adresa m. Comrat, str. Pobeda, 50
Numărul de telefon/fax +373 298 22693
Adresa de e-mail a autorității contractante adr.utag@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.adrgagazuia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sibov Andrei 

+373 298 22693 

adr.utag@gmail.com 
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)

www.achizitii.md

www.mtender.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)

Instituția Publică 

Implementarea politicii de dezvoltare regională

Informații despre obiectul achiziției:

№ Cod CPV Denumirea serviciilor de 
proiectare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de construcție 
din proect «Îmbună-
tățirea condițiilor de 
trai și de agrement a 
locuitorilor din zona 

de revitalizare»

buc/1

Îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de agrement a 
locuitorilor din zona de 

revitalizare

3 459 180,00

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 □
Nu se aplică

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

Nu □
Da □
Nu se aplică

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

http://www.achizitii.md
http://www.mtender.gov.md
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II. 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)

Nu □

Da □ 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 Licitație deschisă

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640184259640 din 01/02/2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600113104

Adresa str. G Enescu 5

Număr de telefon/fax 022 71 90 29,  022 85 60 79,

E-mail dendrariu@gmail.com

Adresa de internet dendrariu.md

Persoana de contact Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere municipală – gestionare gradina 
dendrologica

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)

COP, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoar-
ea estimativă: 458 330

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Autobus – trasport pasageri. Număr de locuri: minim 
21+1;

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049194/
Data publicării:23/12/2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
mailto:dendrariu@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049194/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1640184259640 din 14/01/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Eximotor 

IDNO 1002600034712 

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

or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6 
+37369131166 
auto@coleso.md

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Autobus – trasport pasageri. Număr de 
locuri: minim 21+1

34100000-8  1 bucata ocds-b3wdp1-
MD-1640184259640

din 21/01/2022

550 000,00 

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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640184259640
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640014507374 din 25/01/2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600113104

Adresa str. G Enescu 5

Număr de telefon/fax 022 71 90 29,  022 85 60 79,

E-mail dendrariu@gmail.com

Adresa de internet dendrariu.md

Persoana de contact Irina Scheras, 022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Întreprindere municipală – gestionare gradina dendrologica

Date cu privire la procedura de atribuire

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

COP, art. 55 din Legea privind achizițiile publice – valoarea estima-
tivă: 585 660

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere, gaz natural și lichefiat, pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049025/
Data publicării:20/12/2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
mailto:dendrariu@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049025/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1640014507374 din 30/12/2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS „LUKOIL-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

 str. Columna, 92, mun. Chișinău

www.lukoil.md

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

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1
Motorină EURO5

16000
Litri

ocds-b3wdp1-
MD-1640014507374
06/01/2022

263520.00

2 Lot 2
Benzină A 95

12400
Litri

239568.00

3 Lot 3
Gaz lichefiat 005

400
Litri

5116.00

Denumire „Transautogaz” SRL

IDNO 1011600016305

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 151 

www.transautogaz.md 

022 578-878 

office@transautogaz.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 4
Gaz natural metan

4500
M3

ocds-b3wdp1-
MD-1640014507374/2
06/01/2022

57 690.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640014507374
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din  03.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul  Raional Telenești
Localitate Or. Telenești
IDNO 1007601005556
Adresa Or. Telenești,str.31 august nr.9
Număr de telefon/fax 0/258/2-33-60
E-mail consiliul@gmail.com
Pagina web oficială www.telenesti.md
Persoana de contact Anton  Loreti
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate contractanta niv.II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
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 de proiectare □  
Lucrări  □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din ra-
ionul  Telenești pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1636462744645
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636462744645 
Data publicării:09.11.2021

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 7 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii:7 oferte

De la operatori economici dintr-un alt stat:---
Pe cale electronică: 7 oferte
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire SRL ,,Vicoliv Grup,,
IDNO 1014600018975
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 serviciilor de proiec-
tare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

Lot- 1 Lucrări de reparație și întreținere 
a drumurilor publice locale din ra-
ionul  Telenești pentru anul 2022.

45233142-6 8  buc 1/22 din 18,01,2022 4889397.16 
lei

Denumire SRL ,,Nisip- Si,,
IDNO 1003606007649
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 serviciilor de proiec-
tare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lot- 2 Lucrări de reparație și întreținere 
a drumurilor publice locale din ra-
ionul  Telenești pentru anul 2022.

45233142-6 8  buc
4542985.00 lei

Lot -3 Lucrări de reparație și întreținere 
a drumurilor publice locale din ra-
ionul  Telenești pentru anul 2022.

45233142-6 9  buc 4191190.64 lei

            
                Total

2/22 din 
18,01,2022 8734175,64 lei

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

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

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1    din 01. 02.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centru de Sănătate Ştefan Vodă 

Localitate Or. Ştefan Vodă 

IDNO 1007608003207

Adresa Str. Nicolae  Testemiţanu 2

Număr de telefon/fax 0242 2-24-76

E-mail cmfstefanvoda@ms.md

Adresa de internet csstefanvoda.md

Persoana de contact Filimonov Svetlana tel. 067562843

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 o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție medicală 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reagenți  și consumabili  de laborator pentru a. 2022

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1634286183013
Data publicării: 01.11.2021
Link -ul   ocds-b3wdp1-MD-1634286183013

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634286183013
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634286183013
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Nr. oferte primite Total:   6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică:   6

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

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

Denumire 1. SRL Biosistem  MLD
IDNO 1010600028048

Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Albișoara 16/1 of.7,  022 80-85-17, 

biosistem.mld@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Unitate de mă-
sură

Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot 1. Reagenţi,calibratori și material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosys-
tems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord 
MS nr.374)

Nr. 11 din 
11.01.22

615 063,60

1 AST/GOT set 250 ml 33600000-6 set 16

2 ALT/GPT set 250ml
33600000-6

set
16

3 ALP-AMP  set 100ml 33600000-6 set 3

4 α-AMYLASE DIRECT set 100ml 33600000-6 set 18

5

ALBUMIN  (TOTAL)

      Metoda DPD

    set          250ml

33600000-6 set

4

6
BILIRUBIN(TOTAL)     Metoda DPD 

    set      250ml

33600000-6 set
8

7
BILIRUBIN (DIRECT)

 Metoda    DPD  set250ml

33600000-6 set
4

8 CALCIUM- ARSENAZO    set      500ml 33600000-6 set 2

9 CHOLESTEROL set      500ml 33600000-6 set 8

10 CHOLESTEROL LDL DIRECT           set  
4f lx 20ml

33600000-6 set 14
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11 CHOLESTEROL HDL DIRECT set     4fl 
x 20ml 

33600000-6 set 14

12 CREATININE    set  500ml 33600000-6 set 8

13 γ-GLUTAMILTRANSFERASE (γ-GT)    
set      250ml

33600000-6 set 4

14 GLUCOSE    set    500ml 33600000-6 set 8

15 IRON-FERROZINE set      250ml 33600000-6 set 2

16 PROTEIN(TOTAL) 33600000-6 set 2

17 PROTEIN(Urina/LCR,pirolgalol rosu)   
set      250ml

33600000-6 set 8

18 CONTROL p/u PROTEIN in urina set 
20ml.

33600000-6 set 5

19 TRIGLYCERIDES set  500ml 33600000-6 set 4

20 UREA/BUN-UV set      250ml 33600000-6 set 5

21 URIC ACID set    500ml 33600000-6 set 5

22 LDH (LACTAT DEHYDROGENAZA) set      
250ml

33600000-6 set 1

23 LIPAZA   set    48ml 33600000-6 set 1

24 Mg (magneziu). set    100 ml 33600000-6 set 1

25 ANTI-STREPTOLIZYZZIN(ASO)    set 
50ml

33600000-6 set 32

26  STANDART p/u ANTI-STREPTOLIZYZ-
ZIN  set 1ml

33600000-6 set 4

27 C -REACTIVE PROTEIN(CRP) set 100ml 33600000-6 set 16

28  STANDART p/u C -REACTIVE PROTE-
IN(CRP) set 1ml

33600000-6 set 4

29 RHEUMATOID EACTOR(RF) set     50ml 33600000-6 set 32

30  STANDARTp/u RHEUMATOID EAC-
TOR(RF) set 3ml

33600000-6 set 4

31 RHEUMATOID CONTROL SERUM 
NORMAL set 3ml

33600000-6 set 20

32 RHEUMATOID CONTROL SERUM PA-
TOLOGIC set 3ml

33600000-6 set 20

33 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HU-
MAN) set 25ml

33600000-6 set 10

34 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM 
normal  (HUMAN) set 25ml

33600000-6 set 10

35 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM 
pathologic  (HUMAN) set 25ml

33600000-6 set 10

36 Hemoglobina  A1C direct (HbA1C-
DIR)  BSA direct   set 72ml

33600000-6 set 12

37 Hemoglobina (HbA1C)    Calibrator    
set 2.0ml

33600000-6 set 1

38 Hemoglobin (HbA1C) control NOR-
MAL    set 0.5ml

33600000-6 set 8

39 Hemoglobina  (HbA1C) control PATO-
LOGIC  set 0.5ml

33600000-6 set 8

40 Solutie concentrata de spalare 
fl.100ml p/u A25

33600000-6 set 4

41 Solutie concentrata de system lichid  
fl.1000 ml p/u A25

33600000-6 set 2

42 Solutie  de spalare fl.1000 ml p/u A25 33600000-6 set 3

43 Rotor de reactie p/u analizatorul A25 
set 10buc.

33600000-6 set 100

44  Cuve p/u ser la  analizatorul   A25         
set 1000 buc.

33600000-6 set 20
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45 FOTOMERTIC LAMP 33600000-6 buc 2

46 ELEMENT PELTIE p/u manipulator A25 33600000-6 buc 1

47 THICK PROBE 33600000-6 buc 1

48 DISPENSING PUMP SEAL 33600000-6 buc 1

Lot. 3     Reagenți pentru investigații hematologice - Analizatorul hematologic

49 M -30 Diluent set 20 litri p/u Mindray 33600000-6 set 30

50 M -30 Liser set 0.5 litri p/u Mindray 33600000-6 set 17

51  Probe cleanser fl 50ml  p/u Mindray 33600000-6 set 18

52 M -30  Calibrator fl 3ml  p/u Mindray 33600000-6 set 1

52 M -30 Material de contro hematolo-
gic ,set 3x3.0  p/u Mindray

33600000-6 set 6

54 Hirtie  termo  p/u  aparat Mindray 33600000-6 set 60

Denumire 2. SRL GBG MLD

IDNO 1003600117582

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

mun. Chișinău str. Tighina 65 of.607,  tel. 022  54-73-73, liliana@gbg.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Unitate de 
măsură

Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot  6.  Azur –Eozină Romanovski soluţie Nr. 12 din 
11.01.22

44 324,40

1 Azur –Eozină Romanovski soluţie 
(fl din plastic) 1l

33600000-6 L 1

Lot  9   .Azopiram  ,set p/u controlul prelucrării instrumentelor

2 Azopiram  ,set p/u controlul pre-
lucrării instrumentelor

33600000-6 set 25

Lot  12 . Material p/u controlul calităţii determinării, proteinei,glucozei  în urină

3 Material p/u controlul calităţii 
determinării, proteinei,glucozei  
in urina 2nivele

33600000-6
set 6

Lot 16 .  Eprubete cu capilar cu K3EDTA p/u colectarea singelui din deget

4 Eprubete cu capilar cu K3EDTA 
p/u colectarea singelui din deget 
0.2ml

33600000-6
buc 10 000

Lot 17 .   Eprubete polipropilen 10 ml

5 Eprubete polipropilen 10 ml cu 
eticheta.  (CU CAPAC)

33600000-6 buc 15 000

Lot 18 .  Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru `coagulogulogramă volum singe 3 ml

6

Eprubete Citrat Na 3,8% pentru 
cuagulogulogramă volum singe 3 
ml, capac de cauciuc cu valvă, cu 
etichetă.

33600000-6 buc 6000

  Lot  19.  Hîrtie termo 57mm

7 Hîrtie termo 57mm 33600000-6 buc 30

mailto:liliana@gbg.md
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Lot  20  . Hemoglobin ( ambalat 1 L.cu control)

8 Hemoglobin ( ambalat 1 L.cu 
standard )

33600000-6 L 15

Denumire 3. SRL Ecochimie 
IDNO 1002600052156  

Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Cuza Vodă 5/1 of.403, tel. 022  109-111, info@ecochi-
mie.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Unitate de 
măsură

Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot. 5   Albastru de metilen           

Nr. 13 din 
11.01.22

45 409,53

1 Albastru de metilen  flacon din 
plastic,  solutie

33600000-6 L 1

Lot  7.  Lame microscopic 75x25x1.2 mm matela un capat, margini tesite

2 Lame microscopic 75x25x1.2 mm 
mate la un capat, margini tesite

33600000-6 buc 6000

Lot  8. Vopsea Papa Nicolau 3 componente  (PAP- 1A;PAP -2A;PAP -3B.)

3 Hematoxilina     (PAP -1 A) 33600000-6 L 5

4 OG -6                 (PAP - 2A) 33600000-6 L 5

5 EA 50                 (PAP -3 B) 33600000-6 L 5

6   Xilol 33600000-6 L 5

Lot 13.  Acid acetic

7 Acid acetic/CH3COOH/ 33600000-6 L 0.5

Lot 14.  Citrat de natriu

8 Citrat de natriu 33600000-6 grame 250

Lot 15 . Apa oxigenata 35%

9 Apa oxigenata 35% 33600000-6 kg 10

Lot 21.  Container pentru colectarea deșeurilor medicale pînă la 1 kg

10 Container pentru colectarea de-
șeurilor medicale pînă la 1 kg

33600000-6 buc 10

Lot  23  .  Eprubete P14 sticla

11 Eprubete  P 14 sticla 33600000-6 buc 500

Lot 24 .   Eprubete de sticla p/u centrifugare

12 Eprubete de sticla p/u centrifu-
gare ne gradate

33600000-6 buc 500

Lot  25  . Containere plastic cu capac p/u m/fecale nesterile  cu lopatică

13 Containere plastic cu capac p/u 
m/fecale ne sterile ,cu lopatica

33600000-6 buc 5000
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Lot 27.   Cercetarea sistemului de hemostază consumabile la analizatorul  Trombo-
taimer 2

14 Cuve cu bile  050 210 separate la  
800  teste set

33600000-6 set 12

Lot 28 .  Cercetarea sistemului de hemostază consumabile la analizatorul Trom-
bostat

15 Cuve cu bile  050 220 separate la 
500 teste set

33600000-6 set 2

Lot 29.  Cutii de incinerare

16
Cutii pentru incinerarea 
deșeurilor medicale -7,5 litri, cu 
saci culoare galbenă 

33600000-6 buc
1500

17
Cutii pentru incinerarea 
deșeurilor medicale - 18,5 litri, cu 
saci culoare galbenă 

33600000-6 buc
600

Lot 31 .Speculă ginecologică

18 Speculă ginecologică tip Cusco M 33600000-6 buc 250

Denumire 4. SRL Dac Spectromed
IDNO 1002600042432

Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Cuza Vodă 5/1 of.404, tel . 022  574-900, office@dac-
spectromed.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV Unitate de 

măsură Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot. 3     RPR – test  sifilis                  

Nr. 14 din 
11.01.22 6480,00

1 RPR – test  sifilis  ( cu control +/- ) 33600000-6 ml 30

Lot   26  .  Test rapid p/u depistarea helicobacter pilori în m/fecale  (imunohroma-
tografic)

2
Test rapid p/u depistarea helico-
bacter pilori in m/fecale

(imunohromatografic)
33600000-6 teste 200

Denumire 5. SRL Sanmedico
IDNO 1003602008154

Date de contact 

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

mun. Chișinău str. A. Corobceanu 7 A ap.9, tel. 022  623-032, 

samnedico.office@gmail.com

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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Unitate de 
măsură

Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lot 4.  Cercetarea sistemului de hemostază

Nr. 15 din 
11.01.22

28 146,00

1 Set p/u determinare  Protrom-
binei cu CaCl (TP)   - lichid,gata 
pentru lucru.

33600000-6

teste
5000

2 Calibrator cu 5 nivele,cunoscuti, 
lichid gata de lucru.  .(set 1fl -1ml)

33600000-6 set 1

Lot 11.Teste p/u examenul urinei  

3

Teste p/u examenul urinei  (Leu-
cocite, greutatea specifică, pH, 
Glucoza, acid ascorbic, cetone, 
nitrite, proteine,bilirubina, urobi-
linogen, eritrocite, Hb săngelui).
(set100teste)

33600000-6
set 160

Lot  22.   Consumabile pentru glucoză   (50 teste set)

4

Consumabile pentru glucoză   (50 
teste set)

33600000-6
set 20

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

6. 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. Ştefan 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 re-
mite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.  07 din 01.02.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

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

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

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii R  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de spălătorie auto pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640075075929
Data publicării: 21.12.2021
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.
ambulanta.md

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:cnamup@ambulanta.md
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Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 04 din 20.01.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire ”Megasimetric” SRL
IDNO 1015606004724
Date de contact 

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

Adresa: rn. Orhei, s. Camencea, Tel: 068 877773

Email: donorauto.md@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:

Nr./ 
lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM

Canti

tatea
Nr. și data 

contractului
Suma, inclu-

siv TVA

1
Servicii de spălătorie auto pentru 
SAMU Botanica, mun. Chișinău, 
bul. Dacia, 5/2A

50100000-6

spălare/

auto
1450*

nr. 07 din 
01.02.2022 168 960,00

2
Servicii de spălătorie auto pentru 
SAMU Ciocana, mun. Chișinău, 
str. Igor Vieru, 15/2

spălare/

auto
1110*

Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: JO S: 
2021/S 183-477518

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 a contractului de achiziții publice   □

Nr. 1/1637245312548_din  24 ianuarie 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 □Cererea ofertelor de prețuri 
□Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

□Bunuri □  Servicii □  Lucrări 

Obiectul achiziției Legume și fructe
Cod CPV 03200000-3 
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:  

ocds-b3wdp1-MD-1637245312548
Link-ul: LEGUME ŞI FRUCTE (achizitii.md)
Data publicării:19.11.2021

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) p.1.8 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:09.11.2021
Link-ul: conform datelor www.tender.gov.mg

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse ex-
terne; □Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637245312548
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047094/
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 _09.12.2021__, ora_10_:_00__), au depus oferta __1_ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii
1. Procriomax S.R.L. 1008600052840 Tronciu Alexei

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

Denumire document Denumirea operatorului economic

Procriomax S.R.L.

Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea tehnică prezentat

Propunerea financiară prezentat

DUAE prezentat

Garanția pentru ofertă

(după caz)

prezentat

Documente de calificare

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ulti-
mii 3 ani de activitate

prezentat

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului

prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu pre-
vederile legale din ţara în care ofertantul  este stabilit

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat

Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public 
naţional

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
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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

Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimen-
telor (eliberat de ANSA)

prezentat

Autorizație sanitar-veterinar pentru unitățile de transport prezentat

Autorizație sanitar-veterinar pentru depozit prezentat

Prezentarea dovezilor privind conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificaţii sau standard relevante

prezentat

Autorizație sanitar veterinară de funcționare 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:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei 

(fără TVA)*
Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespun-
derea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Legume și fructe Procriomax SRL 4482380,00 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 consemna 
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: 

Data solicitării Operatorul 
economic

Informația 
solicitată  

Rezmatul răspunsului operatorului econo-
mic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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:

Preţul cel mai scăzut  □                       

(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)
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6. 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: Nu se aplică

(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 lotului Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate și unitate 
de măsură  

Prețul unitar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Legume și fructe Procripomax SRL 1 lot 448238,00 448238,00 501484,00

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 
Procriomax SRL 15.12.2021 procriomax@gmail.com

(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)

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).
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9. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea ope-
ratorului  
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ acordu-
lui-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de valabili-
tate al contractului/

acordului-cadruinclusiv TVA

Procriomax SRL Cu capital autohton 01 22.12.2021 03200000-3 448238,00 501484,00 31.12.2022

10. 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 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 conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ

de atribuire a contractului de achiziții publice   □

Nr.    04 NFP    ___din     21.01.2022                 .   

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 Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637071691976

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru  luna ianuarie anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)

Art. 56 p.1 alin.a),b) al Legii 131/2015;

Art.128. p.1, p.2 HG nr.599/2020 

In cadrul licitației deschise  nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1637071691976

 din 07.12.2021 nu a fost depusă nici o candidatură, nici o 
ofertă pentru covrigei / biscuit, ouă de pasăre, băcănie, iar 
pentru loturile mezeluri și carne pui procedura de achiziție a 
fost anulată.  Ținănd cont specificul activității instiutției, pre-
starea serviciilor de reabilitare, într-o măsură strict necesară,   
din motive de maximă urgenţă, pînă la desfășurarea unei noi 
procedure de licitație.

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

Nr: 
Link-ul:
Data publicării:

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  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf (crepor.org)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637071691976
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637071691976
http://www.mtender.gov.md
http://www.crepor.org/wp-content/uploads/2021/11/plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf
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Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 09.11.2021
Link-ul: conform datelor BAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 70000,00

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 _04.01.2022, ora_14_:_00__), au depus oferta __4 (patru)_ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii

1. ”Produse de familie” S.R.L. 1010600010111 Finciuc Miroslav

2 S.C ”Olseg VT” S.R.L. 1005600055170 Vasilachi Sergiu/ Țurcan Oleg

3 S.C Moravix SRL  
1014600014357

Morari Radion

4 ”Ideea Prim” S.R.L. 1004600059850 Gore Anatol
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii eco-
nomici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
”Produse de familie” 

S.R.L.
S.C ”Olseg VT” S.R.L. S.C ”Moravix” S.R.L. ”Ideea Prim” 

S.R.L.
Documentele ce constituie oferta

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

Documente de calificare

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
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Certificat de înregistra-
re/ Extras din registrul 
de Stat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de înregistra-
re oficială pentru sigu-
ranța alimentelor

prezentat 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:

Denumirea lo-
tului

Denumirea operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Carne de pasăre ”Produse de familie” S.R.L. 24752,00 1 lot corespunde corespunde
Mezeluri ”Produse de familie” S.R.L. 21817,80 1 lot corespunde corespunde
Ouă de pasăre ”Olseg VT” S.R.L. 8400,00 1 lot corespunde corespunde
Biscuiți, covrigei ”Ideea-Prim” S.R.L. 13596,00 1 lot corespunde corespunde
Băcănie ”Moravix” S.R.L. 5778,18 1 lot corespunde corespunde

* 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: 

Data solicitării Operatorul 
economic

Informația 
solicitată  

Rezmatul răspunsului operatorului econo-
mic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □    

   

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:

Preţul cel mai scăzut  □                       

 (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:

(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) 
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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 lotului Denumirea operato-
rului economic

Cantitate 
și unitate 

de măsură  

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul to-
tal 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Carne de pasăre ”Produse de familie” 
S.R.L.

1 lot 24752,00 24752,00 29700,00

Mezeluri ”Produse de familie” 
S.R.L.

1 lot 21817,80 21817,80 26180,00

Ouă de pasăre ”Olseg VT” S.R.L. 1 lot 8400,00 8400,00 10080,00
Biscuiți, covrigei ”Ideea-Prim” S.R.L. 1 lot 12093,89 12093,89 13596,00
Băcănie ”Moravix” S.R.L. 1 lot 5778,18 5778,18 6933,82

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 

”Produse de familie” S.R.L. 04.01.2022 e-mail
”Olseg VT” S.R.L. 04.01.2022 e-mail
”Ideea-Prim” S.R.L. 04.01.2022 e-mail
”Moravix” S.R.L. 04.01.2022 e-mail

(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)
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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 mijloace 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 mijloace 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:

Denumirea opera-
torului  

economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ acordu-
lui-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului/acordu-

lui-cadruinclusiv 
TVA

”Produse de familie” 
S.R.L.

Cu capital autohton/ 09-04NFP 11.01.2022 15800000-6 46569,80 55880,00 13.02.2022

”Olseg VT” S.R.L. Cu capital autohton/ 10-04NFP 11.01.2022 15800000-6 8400,00 10080,00 13.02.2022

”Ideea-Prim” S.R.L. Cu capital autohton/ 11-04NFP 11.01.2022 15800000-6 12093,89 13596,00 13.02.2022

”Moravix” S.R.L. Cu capital autohton/ 12-04NFP 11.01.2022 15800000-6 5778,18 6933,82 13.02.2022

10. 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 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 conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21045781 din 31.01.2022    

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Accesorii de birou pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1634904552502

Data publicării: 22.10.2022
Link:   https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

-

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

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

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634904552502
https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/
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În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.5/22 din 10 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „RADOP-OPT„ SRL
IDNO 1003600050218
Date de contact 

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

Telefon: 0 22 78-21-01

E-mail: radop2008@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 3: Hârtie pentru fax 30192000-1 58 buc 06-11/22 din 

31.01.2022
1211,04

2 Lot 5: Hârtie pentru notițe 30192000-1 400 buc 5940,00

3 Lot 8: Registru de birou A4 30192000-1 300 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 4746,00

4 Lot 16: Riglă 30192000-1 200 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 378,00

5 Lot 17: Foarfecă 30192000-1 200 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 2442,00

6 Lot 24: Pix 30192000-1 700 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 2016,00

7 Lot 25: Pix 30192000-1 500 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 1440,00

8 Lot 31: Bandă adezivă 30192000-1 120 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 87,0000

9 Lot 36: Mapă pentru arhivare, car-
tonată cu șiret 30192000-1 600 buc 06-11/22 din 

31.01.2022 3150,00

10 Lot 38: Mapă din plastic, cu clip și 
șină metalică A4 30192000-1 200 buc 06-11/22 din 

31.01.2022 3632,00

11 Lot 42: Capse de birou 23/13 30192000-1 120 cut 06-11/22 din 
31.01.2022 1191,60

12 Lot 44: Capsator 30192000-1 40 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 4920,00

13 Lot 47: Perforator 30192000-1 30 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 1727,70

14 Lot 69: Notes autoadeziv 
75x51mm,100 file 30192000-1 150 set 06-11/22 din 

31.01.2022 507,00

15 Lot 70: Cuțit de birou –(farmacie) 30192000-1 5 buc 06-11/22 din 
31.01.2022 32,40

mailto:radop2008@mail.ru
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16 Lot 71: Lama rezerva pentru cuțit 
de birou 30192000-1 1 amb 06-11/22 din 

31.01.2022 8,04

Denumire “Crafti Business” SRL
IDNO 1004600069507
Date de contact 

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

Telefon: 022  63 63 00, 079656126

E-mail:sales@superoffice.md, didenrus@superoffice.
md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot 1: Hârtie xerox A4 30192000-1 5800 buc 06-10/22 din 
28.01.2022

302 064,00
2 Lot 2: Hârtie Xerox:A3 30192000-1 15 buc 1 583,10

3 Lot 6: Separator  А4 color/10 30192000-1 60 set 06-10/22 din 
28.01.2022 716,40

4 Lot 7: Plic corespondenţă A6 30192000-1 500 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 120,00

5 Lot 10: Clei creion 30192000-1 1200 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 4 248,00

6 Lot 11: Clei de birou lichid 30192000-1 400 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 1 344.00

7 Lot 12: Corector 30192000-1 300 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 2 034,00

8 Lot 14: Ascuţitoare 30192000-1 200 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 240,00

9 Lot 15: Radieră 30192000-1 350 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 588,00

10 Lot 19: Binder clips min 41 mm 30192000-1 300 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 450,00

11 Lot 20: Binder clips min 51 mm 30192000-1 300 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 684,00

12 Lot 23: Pix 30192000-1 4000 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 10 800,00

13 Lot 27: Marcher negru cu vopsea 
specială, grosime scriere 1-2mm 30192000-1 790 buc 06-10/22 din 

28.01.2022 2 654,40

14 Lot 29: Bandă adezivă dublă 
10mx6cm 30192000-1 70 buc 06-10/22 din 

28.01.2022 919,80

15 Lot 35: Mapă biblioraft A4/7 cm 30192000-1 200 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 5 304,00

mailto:sales@superoffice.md
mailto:didenrus@superoffice.md
mailto:didenrus@superoffice.md
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16 Lot 37: Mapă din plastic cu clemă 
laterală A4 30192000-1 150 buc 06-10/22 din 

28.01.2022 2 331,00

17 Lot 45: Capsator N24/6 30192000-1 100 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 5 394,00

18 Lot 54: Pernuţă pentru ștampilă 30192000-1 200 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 2 244,00

19 Lot 55: Calculator de birou digital 30192000-1 40 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 5 092,80

20 Lot 56: Baterii alcaline mari (AA) 30192000-1 780 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 4 399,20

21 Lot 57: Baterii alcaline mici (AAA) 30192000-1 700 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 4 200,00

22 Lot 58: Baterii 30192000-1 110 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 5 728,80

23 Lot 61: Baterii pentru calculator 
de tip CR2032 30192000-1 280 buc 06-10/22 din 

28.01.2022 3 225,60

24 Lot 62: Set notiţe și indecși au-
toadezivi 30192000-1 400 buc 06-10/22 din 

28.01.2022 1 944,00

25 Lot 63: Indecși autoadezivi 30192000-1 400 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 1 944,00

26 Lot 64: Aţă pentru arhivare 30192000-1 50 buc 06-10/22 din 
28.01.2022 1 890,00

27 Lot 72: Folii laminate, A4, 100 
microni 30192000-1 5 cutii 06-10/22 din 

28.01.2022 906,00

28 Lot 73: Folii laminate, A4, 150 
microni 30192000-1 5 cutii 06-10/22 din 

28.01.2022 1 320,00

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

2. Alte informații:-

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 01/22 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639143890397
Data publicării: 10.12.2021
L i n k : h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1639143890397?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
184/21 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Intervetcom”
IDNO 1002600022588
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Date de contact 

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

mun. Chișinău str. București 10, ap. (of.) 2

068685832

intervetcom@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor Cod CPV Cantitate/ buc. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Ouă de găină 03142500-3 350000 14/2 din 04.01.2022 588000,00
Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 02/22 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse de panificație

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640345318754
Data publicării: 24.12.2021
L i n k : h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1640345318754?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate 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: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.03/22 din 06.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Dorianis&Co” SRL „Solgon-I” ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop 
Strășeni”

IDNO 1003601001929 1003608006657 1003600132567
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Date de contact 

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

r-ul Anenii Noi, sat. Mereni

Tel:026554581/067130270

e-mail:dorianisco@gmail.
com

or. Căușeni, str.Poleanici-
kin, 21A

Tel: 024326600, 024392244

e-mail: srlsolgon@mail.ru

or. Strășeni, str. Calea Orheiului 10

Tel:069787114/ 023723586/ 
023722209

e-mail:panifcoopicp@mail.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie Da Da Da

Asociație de operatori 
economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu Nu Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu Nu Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. Bulboaca, 
r-nul Anenii Noi)

15811100-7 25000,00

14/21 din 11.01.2022 471960,00Pîine din amestec de făină de 
grîu și făină de secară (pen-
tru U.M. din s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi)

15811100-7 21000,00

2

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. Negrești, 
r-nul Strășeni)

15811100-7 6000,00

14/22 din 11.01.2022 90000,00Pîine din amestec de făină de 
grîu și făină de secară (pentru 
U.M. din s. Negrești, r-nul Stră-
șeni)

15811100-7 3000,00

3

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din r-nul Cău-
șeni)

15811100-7 7700,00

14/23 din 11.01.2022 117750,00
Pîine din amestec de făină de 
grîu și făină de secară (pentru 
U.M din r-nul Căușeni)

15811100-7 5400,00

Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 03/22 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse de morărit

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
Data publicării: 10.12.2021
L i n k : h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1639127494654?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 9

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.04/22 din 06.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire
SA „Combina-

tul de Pîine din 
Bălți”

SA „Franze-
luța”

SRL „Agro 
Tiras”

SRL „Doria-
nis&Co”

SRL „Delmix 
Prim”

SRL „Ideea 
Prim”

SC „Pan-
dus&G” SRL
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IDNO 1003602001100 1002600004030 1002601001715 1003601001929 1010600031257 1004600059850 1006600041994

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

mun. Bălți str. 
Ştefan cel Mare 
111
Tel: 023122597/ 
078899921
e-mail: vitalii.
russo@cpb.md

mun. Chiși-
nău, str. Sar-
mizegetusa30
Tel: 
022853508
e-mail: achizi-
tiifranzeluta@
mail.ru

or. Dubăsari, s. 
Molovata Nouă
Tel: 
069126516/ 
068355516
e-mail: stepan-
driga@gmail.
com

r-ul Anenii 
Noi, sat. Me-
reni
Tel: 
026554581/ 
067130270
e-mail: doria-
nisco@gmail.
com

mun. Chișinău 
str. N.Titulescu, 
39, ap. (of.) 4
Tel: 067300457
e-mail: alex-
bev@mail.ru

mun. Chișinău 
com. Stăuceni 
str.Gratiești,2
Telefon: 
022459111
 e-mail: 
enache@ide-
ea-prim.md

r-nul Ialove-
ni, s. Bardar
Tel: 
069122707
e-mail: pan-
dusg@mail.
ru

Î nt re p r i n d e re 
mică sau 
mijlocie 

Da Da Da

Asociație de 
operatori eco-
nomici 
(societate mixtă, 
consorțiu sau al-
tele) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Subcontractanți
(denumirea, va-
loarea și procen-
tul din contract)

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclu-

siv TVA

1

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. Coșniţa, r-nul Dubăsari) 15811100-7 7000,00

14/63 din 21.01.22 282530,00

Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M. din s. Coș-
niţa, r-nul Dubăsari)

15811100-7 5000,00

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi) 15811100-7 11500,00

Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M.  din s. Var-
niţa, r-nul Anenii Noi)

15811100-7 6500,00

2

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. Cocieri, r-nul Dubăsari) 15811100-7 10200,00

14/64 din 21.01.22 184290,00Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M. din s. Coci-
eri, r-nul Dubăsari)

15811100-7 6000,00

3

Covrigei uscați (cu mac) 15800000-6 10000,00

14/65 din 21.01.22 273200,00Covrigei uscați

(cu aromă de vanilie)
15800000-6 10000,00

4

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din mun. Bălţi) 15811100-7 37300,00

14/66 din 21.01.22 599064,00

Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M. din mun. 
Bălţi)

15811100-7 21000,00

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. Lunga, 

r-n Florești)

15811100-7 4500,00

Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M. din s. Lun-
ga, r-n Florești)

15811100-7 2600,00

5 Covrigei uscați (cu tărîță) 15800000-6 10000,00 14/67 din 21.01.22 174900,00



152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

6 Făină de grâu 15800000-6 11000,00 14/68 din 21.01.22 79310,00

7

Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru 
U.M. din r-nul Cahul) 15811100-7 43000,00

14/69 din 21.01.22 789940,00Pîine din amestec de făină de grîu și 
făină de secară (pentru U.M. din r-nul 
Cahul)

15811100-7 33000,00

Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 05/22 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Unt Ţărănesc)

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640348886737
Data publicării: 24.12.2021
L i n k : h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1640348886737?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate 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: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.08/22 din 24.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Credoprim”
IDNO 1003600026963



154

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. V. Badiu, 20

Tel: 022468528/ 069102634; 

e-mail: credoprim@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Unt Ţărănesc 15530000-2 20000,00 14/92 din 01.02.22 2300000,00
Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 21044693 din 02.02.2022    

Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1632810097673

Data publicării: 28.09.2021

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044693/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 14
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 14

 
 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632810097673
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.4/22 din 10 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Deniadi SRL

IDNO 1003600022839

Date de contact 

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

Telefon: 022-63-99-71

E-mail: deniadi_nataly@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 7. Pungi rezistente pentru de-
șeuri  medicale 39830000-9 3500 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 43 050,00

2 Lot 10. Saci rezistenți pentru deșe-
uri menajere 39830000-9 3000 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 53 820,00

3 Lot 17. Săpun gospodăresc  72% 39830000-9 250 buc 06-3/22 din 
25.01.2022 885,00

4 Lot 18. Soluţie de curăţat geamu-
rile          39830000-9 2200 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 23 232,00

5 Lot 25. Mănuși din cauciuc pentru 
menaj 39830000-9 2000 perechi 06-3/22 din 

25.01.2022 17 760,00

6 Lot 29. Aparat de bărbierit de uni-
că folosinţă cu 2 lame 39830000-9 3000 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 4 680,00

7 Lot 35. Spray odorizant cameră 39830000-9 100 buc 06-3/22 din 
25.01.2022 1 254,00

8
Lot 39. Set pentru curăţenie, roșu, 
galben (găleată, mop cu coadă, 
storcător)

39830000-9 100 buc 06-3/22 din 
25.01.2022 6 858,00

9 Lot 40. Mop 39830000-9 300 buc 06-3/22 din 
25.01.2022 6 300,00

10 Lot 43. Covoraș pentru podele în 
blocul de operații 39830000-9 10 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 960,00

11 Lot 44. Covoraș pentru podele în 
blocul de operații 39830000-9 10 buc 06-3/22 din 

25.01.2022 1 200,00

 

mailto:deniadi_nataly@mail.ru
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Denumire ”Endo-Chirurgie” SRL

IDNO 1009600033242

Date de contact 

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

Telefon: 022 66-72-86

E-mail: info@akson.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 6. Săpun-spumă pentru mâini 39830000-9 300 litri 06-4/22 din 
21.01.2022 73 260.00

Denumire „Italteh” SRL.

IDNO 1008600027644

Date de contact 

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

Telefon: 022-87-65-85; 0 79 414 021

E-mail: office@italteh.com  

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 1. Prosoape hârtie împăturite  
Z-Z pentru mâini 39830000-9 40000 set 06-5/22 din 

02.02.2022 720 000,00

2 Lot 3. Cearșaf - Role de hârtie 39830000-9 400 buc 06-5/22 din 
02.02.2022 37 200,00

3 Lot 11. Lavete  universale uscate 3 
în set 39830000-9 5200 buc

06-5/22 din 
02.02.2022 14 300,00

4 Lot 32. Soluţie pentru curăţarea 
linoleumului 39830000-9 100 buc

06-5/22 din 
02.02.2022 2 997,00

5 Lot 33. Soluție concentrat pentru 
suprafețe din inox 39830000-9 100 buc

06-5/22 din 
02.02.2022 2 880,00

mailto:info@akson.md
mailto:office@italteh.com
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6 Lot 34. Soluţie pentru curăţarea 
mobilei din lemn 39830000-9 50 buc

06-5/22 din 
02.02.2022 1 595,00

Denumire Mitra – Grup SRL

IDNO 1002600041206

Date de contact 

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

Telefon: 069644142

E-mail: ekaterina.mitragrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 4. Hârtie igienică – rulou 39830000-9 18720 buc 06-6/22 din 
21.01.2022 266 198.40

2 Lot 36. Dispenser pentru prosoape 
împăturite Z-Z, pentru mâini 39830000-9 100 bu 06-6/22 din 

21.01.2022 16 200.00

3 Lot 38. Dozator săpun 39830000-9 100 buc 06-6/22 din 
21.01.2022 8 100.00

Denumire IM Natusana SRL

IDNO 1006600025657

Date de contact 

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

Telefon: 069469457

E-mail: natusana-moldova@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 27. Perii pentru curăţarea radi-
atoarelor (calorifere) 39830000-9 200 buc 06-7/22 din 

28.01.2022 5 760,00

mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
mailto:natusana-moldova@mail.ru
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Denumire Rodital Lux SRL

IDNO 1002600050071

Date de contact 

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

Telefon: 022-27-90-30

E-mail: grozavu_angela@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 5. Săpun lichid 39830000-9 1300 buc 06-8/22 din 
21.01.2022 32 799,00

2 Lot 12. Detergent praf pentru spă-
lare manuală 39830000-9 2000 kg

06-8/22 din 
21.01.2022 37 960,00

3 Lot 13. Detergent  praf pentru spă-
lare automată 39830000-9 1300 kg

06-8/22 din 
21.01.2022 21 320,00

4
Lot 14. Soluție concentrată-deter-
gent pentru mașina Lavor pentru 
pardosea din dotare

39830000-9 100 litri
06-8/22 din 
21.01.2022 600,00

5 Lot 15. Praf pentru instalaţiile sa-
nitare 39830000-9 3550 buc

06-8/22 din 
21.01.2022 25 737,50

6 Lot 16. Detergent lichid pentru 
veselă    39830000-9 2220 buc

06-8/22 din 
21.01.2022 22 755,00

7 Lot 21. Matură sintetică cu coadă 
din lemn pentru interior 39830000-9 200 buc

06-8/22 din 
21.01.2022 7 400,00

8 Lot 22. Mătură de mălai 39830000-9 50 buc 06-8/22 din 
21.01.2022 1 450,00

9 Lot 26. Pahare de unică 50 buc/set 39830000-9 5000 buc 06-8/22 din 
21.01.2022 1 400,00

10 Lot 30. Şampon universal 39830000-9 1500 buc 06-8/22 din 
21.01.2022 11 925,00

11 Lot 31. Gel de duș 39830000-9 1500 buc 06-8/22 din 
21.01.2022 11 925,00

Denumire Toreco SRL

IDNO 1013600034835

Date de contact 

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

Telefon: +373 22 829 629

E-mail: info@toreco.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:grozavu_angela@mail.ru
mailto:info@toreco.md
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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, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 2. Prosoape din hârtie rulou, 
culoarea albă compatibile cu  dis-
pensările aflate în dotare

39830000-9 1200 buc 06-9/22 din 
21.01.2022 125 100.00

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

2. Alte informații:-

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1din 25.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Şcoala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de 
polo pe apă „Delfin”

Localitate Chișinău

IDNO 1007601010552

Adresa or. Chișinău, str. Șciusev, 96

Număr de telefon/fax 022 23 42 66

E-mail 022 23 4262

Adresa de internet delfinpolopeapă1@rambler.ru

Persoana de contact Frunza Roman

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Finanţată din bugetul municipal / Sport

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Abonamente pentru bazin de înot
Anunțul de participare Nr.: 21049418

Data publicării: 28.12.2021
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1640700269839

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640700269839
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 25.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
IDNO 1007600002824
Date de contact 

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

022-43-87-47

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 LOT 1 Abonamente pentru bazin de 
înot

92600000-
7

1357 buc Nr.7 din 
01.02.2022

949900 lei

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 26/22AA din 02.02.2022

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
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 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 curățenie pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1634644942877

Data publicării: 19.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634644942877?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 6 (șase)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 6 (șase)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 6 (șase)

 
 
 

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-1634644942877
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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. 382/21 din 24.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire SRL ”Proterra Grup”
IDNO c/f 1011600012547
Date de contact 

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

MD-2068, mun. Chișinău, str. A. Russo, nr. 2, tel: 
022-43-33-83, e-mail: office@terragroup.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 opera-
torului economic Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,

inclusiv TVA

1
Servicii de cu-
rățenie pentru 

anul 2022

„Proterra 
Grup” SRL 90910000-9

Interior – 
78 768,14 m2 Nr. 137 din 

02.02.2022 10 337 974,24
Exterior - 

109 500,00 m2

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4); 
tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:office@terragroup.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din ____01.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Mîndrești r. Telenești

Localitate s. Mîndrești r. Telenești

IDNO 1007601006302 

Adresa s Mindresti r Telenesti

Număr de telefon/fax 025844660 contabilitatea 079477224 contabil sef 079994260 primar 
Oxana Guzun

E-mail

Adresa de internet primariamindresti@gmail.com 

Persoana de contact 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Angela Cebotari

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare 2022

Anunțul de participare Nr.: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641195318493/ 21049560

Data publicării: 03.01.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1641195318493?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
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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. ____ din 
__________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL « Nobil Prest »

IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

MD- 2004, mun. Chișinău, str. Prunului, 19/1,Telefon/fax : (022) 84 33 70, 
E – mail:  nobilprest@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      

 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

2 Arpacaș (întreg) șlefuit 15800000-6 120/kg .01.2022 1,176.00

3 Biscuiţi de ovăs 15800000-6 260/kg 9,360.00

4 Bors acru din tarite 15800000-6 155/kg 1,519.00

7 Carne de porc fara os proaspata la kg 15800000-6 300/kg 29,400.00

8
 
Carne de vită calitatea 1 fara os proas-
pata la kg

15800000-6
413/kg 63,602.00

10 Cașcaval 45% 15800000-6 265/kg 38,160.00

16 Seminte de floarea soarelui decojita 15800000-6 10/pach 380.00

18 Crupe de griș 15800000-6 275/kg 4,070.00

19 Crupe de grîu 15800000-6 130/kg 1,274.00

20 Crupe de mei 15800000-6 165/kg 2,442.00

21 Crupe de orz 15800000-6 335/kg 3,283.00

22 Crupe de porumb 15800000-6 220/kg 3,036.00

24 Drojdie uscata 15800000-6 56/pach 716.80

25 Făină de grîu, calitatea superioară 15800000-6 644/kg 8,243.20

27 Frunză de dafin 15800000-6 37/pach 96.20

28 Fulgi de ovăs 15800000-6 110/kg 1,958.00

31 Magiun (pasterizat) din:prune,me-
re,pomușoare.

15800000-6 210/kg 5,670.00

32 Lamie 15800000-6 64/kg 2,176.00

33 Mazăre uscată (jumătăţi) 15800000-6 435/kg 4,698.00

34 Mazăre verde conservata 15800000-6 310/borc 4,588.00

37 Fasole 15800000-6 285/kg 8,265.00

mailto:nobilprest@mail.ru
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38 Orez (bob întreg, rotund) calitatea 
superioara (camolino)

15800000-6 555/kg 9,934.50

39 Oţet 9% 15800000-6 80litri 784.00

43 Pesmeți măcinați 15800000-6 26/kg 728.00

44 Pulpe de găină 15800000-6 400/kg 19,600.00

45 Pește congelat fără cap “Hec”-Merluciu 15800000-6 645/kg 37,410.00

46 Fileu de gaină (fara os) 15800000-6 1400/kg 117,600.00

49 Piper negru (boabe) 15800000-6 1.2/kg 504.00

51 Banane 15800000-6 240/kg 7,680.00

53 Sare iodată 15800000-6 196/kg 1,058.40

56 Sodă alimentară 15800000-6 44/pach 563.20

58 Suc limpezit în asortiment:mere,stru-
guri,coacăză,a cîte 1-2 litri

15800000-6 2300/litri 34,270.00

59 Stafide 15800000-6 100/pach 640.00

61 Unt de vacă grăsime nu mai mic de 
(72%)

15800000-6 366/kg 54,168.00

67 Radacina de patrunjel 15800000-6 12/kg 528.00

68 Frunze de salata 15800000-6 18/kg 1,404.00

Total 480 985.30
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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din_30.12.2021__________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Navală a Republicii Moldova
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1018601000124

Adresa Şos. Hîncești 53
Număr de telefon/fax 022-733-446

022-735345
E-mail Info@narm.md
Adresa de internet www.narm.md
Persoana de contact Ciobanu Snejana

060803410/snejana.ciobanu@narm.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Benzină, Motorină
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 09.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048354/ 
ocds-b3wdp1-MD-1639047155038

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □



169

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1_ din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS Lukoil-Moldova SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2012, mun.

Chișinău, str. Columna, 92

0-(22)-21-12-25, 0-(22)-22-08-28

E-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzină Premium A95 09132000-3 litri nr. 1 din 
28.12.2021

244 032,00

2 Motorina Euro 5 09134200-9 litri nr. 1 din 
28.12.2021

95 592,00

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 □        

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21047809 din 31.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie Publică
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: 21047809, ocds-b3wdp1-MD-1638271233959

Data publicării: 19.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047809

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 4 (patru) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: da
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

a. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei gru-
pului de lucru nr. 21047809 din 27.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS LUKOIL-Moldova SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Columna nr. 92

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori eco-
nomici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servici-
ilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere 09100000-0 02/AP din 
04.01.2022

1 473 780,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din 01.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon/fax 022-710-604/022-710-252
E-mail primaria.ghidighici@gmail.com 
Adresa de internet www.ghidighici.md
Persoana de contact Victor Durbală
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R       

Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al 
anului 2022 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din 
satul Ghidighici, mun. Chișinău (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
Data publicării: 12.01.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-1641989747494?tab=contract-notice

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

Licitație electronică R 

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

 
 
 
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1641989747494?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1641989747494?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. __1__ din 25.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SRL “AVT LUX COM”
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Vasile Badiu nr. 11, tel: 
022461163, avtluxcom@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

2
Fileu de pește “Merluciu”

15800000-6 kg 19 din 
01.02.2022

149760,00

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

2. Alte informații:

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

Nu    

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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:avtluxcom@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21047840 din 31 ianuarie 2022.   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 Licitatie Publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse lactate
Anunțul de participare Nr.: 21047840

Data publicării: 30.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21047840

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 □ 
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Nr. oferte primite Total: 13 (treisprezece) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: conform 
SIA RSAP
Pe cale electronică: da

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

a. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei gru-
pului de lucru nr. 21047840 din 24.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS LAPMOL SRL

IDNO 1002600024308

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

Mun. Chișinău str. Ankara nr. 6

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 □      
 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse lactate 15500000-3 01/AP din 
03.01.2022

2 403 385,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-53-95
Număr de fax 022 20-5-395
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Snejana Balan, 022 20-53-95, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Grupul de lucru a aplicat aceasta decizie deoarece   La  Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica 
Moldova își fac studiile studenti străini, iar Ministerului Sănătății al 
mai multor state, solicită doar recunoașterea diplomelor absolven-
ților numai de la Universitățile acreditate de către Federația Mon-
dială a Sănătății.În legătură cu faptul că ” Независимое Агентство 
аккредитации и рейтинга ” (Agenție de acreditare și evaluare in-
dependentă) este unica organizație din țările CSI, recunoscută de 
Federația Mondială a Sănătății , care acreditează organizații inter-
naționale în conformitate cu cerințele standartelor europene pen-
tru asigurarea calității educației pentru organizațiile de învățământ 
medical conform standardelor și liniilor directoare ale Organizației 
Mondiale a Sănătății. Standardele și liniile directoare au drept de 
autor exclusiv, au o bază de experți extinsă în domeniul educației 
medicale și farmaceutice, precum și experți străini de la Federația 
Mondială a Sănătății . Este o organizație nonprofit fondată în 2011 
avănd drep scop creșterea competitivității instituțiilor de învăță-
mânt la nivel internațional prin acreditare internațională și clasifi-
care academică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

□ Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de acreditare internatională a programelor de studii
Anunțul de participare

Data publicării: 
Link:  202122581 NFP
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Criteriul de atribuire utilizat □ Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

□ Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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. __49__ din 01.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Независимое Агентство Аккредитации и рейтинга
IDNO Бин 111140016592
Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

     Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

     Nu  

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic Cantitate și 
unitate de 

măsură  

COD CPV Nr. Si data 
contractu-

luui)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Nr.47 din 
06.12.2021

   Servicii de acreditare inter-
natională a programelor de 
studii 

Независимое Агентство 
Аккредитации и 
рейтинга

1 buc

 

580000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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3. Alte informații:

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

□ Nu         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 28 ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

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)

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de salubrizare a teritoriului com. Stăuceni, s. 
Goianul Nou, mun. Chișinău pentru perioada anului 
2022 (ianuarie-decembrie)

Anunțul de participare Nr.ocds-b3wdp1-MD-1639754750329
Data publicării: 17.12.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639754750329?tab=contract-notice

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

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

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

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639754750329
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 21 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Manevla Com
IDNO 1004600007426

Date de contact 

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

Moldova, Republic of, mun. Chisinau, com. Stăuceni str. D.
Matcovschi

022327454

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 Servicii de salubrizare a teritoriului 
com. Stăuceni, s. Goianul Nou, mun. 
Chișinău pentru perioada anului 2022 
(ianuarie-decembrie)

90500000-2 servicii 24

28.01.2022

3 578 697,28

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ___/22 din_28 ianuarie 2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție
Servicii de asigurare a funcționalității Centrului regional 
de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infrac-
țiunilor, mun. Bălți pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1641364443216
Data publicării: 05.01.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641364443216?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

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

 
 

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641364443216
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641364443216?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641364443216?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.11/22 din 25.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire AO Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii

IDNO 1011620002696

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

Mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1/2, ap.12
www.cnpac.md, +373 79 525 248

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

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

Da □       Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare a 
funcționalității Centrului regional 
de asistență integrată a copiilor 
victime/ martori ai infracțiunilor, 
mun. Bălți

75200000-8 1 serviciu 12-LD din 
27.01.2022 1478752,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din   „31” ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”
Localitate or. Drochia
IDNO 1012620009751
Adresa or. Drochia, str. Alexandru cel Bun, 21
Număr de telefon/fax 0252-20574; 0252-26183
E-mail ltstefancelmare@gmail.com
Adresa de internet https://www.ipltscm.com
Persoana de contact Zaițev Lidia, 068418211, ltstefancelmare@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Învățământ secundar general

 
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/ 
acordului-cadru

Bunuri V        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru lunile ianuarie-mai 

2022 I.P. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-1639750175628

Data publicării: „17” decembrie 2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639750175628?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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: 7 (șapte)
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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. 
4 din „04” ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire PANGRUP S.R.L. 
IDNO 1012607001567
Date de contact 

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

s. Chetrosu; r. Drochia; 076770160; srl_pangrup@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 Produse de panificație 15800000-6 Nr. 3 din 
14.01.2022

12027,60

Denumire F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
IDNO 1003602003506
Date de contact 

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

mun. Bălți; bul. M. Eminescu, 13; 0231-44037;      sidva-v@mail.
ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

N r . 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 2 

Produse de origine animală

15800000-6 Nr. 5 din 
14.01.2022

52356,00

Denumire FABRICA DE UNT DIN FLOREŞTI S.A.
IDNO 1003607011922  
Date de contact 

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

s. Varvareuca; r. Florești; 0250-26254; promilk_md@inbox.
ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

N r . 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 4 Produse lactate 15800000-6 Nr. 4 din 
14.01.2022

45250,00

Denumire LOVIS ANGRO S.R.L. 
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

mun. Chișinău; str. Columna, 170; 022-843370;     022-
843372; lovisangro@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

N r . 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV C a n t i t a t e / 
Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 3 Diverse produse alimentarte 15800000-6 Nr. 6 din 
14.01.2022

39182,00

2 Lotul 5 Fructe și legume 15800000-6 Nr. 6 din 
14.01.2022

38095,00

3 Lotul 6 Pește congelat 15800000-6 Nr. 6 din 
14.01.2022

11492,00

Total: 88769,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu V        
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1637056778249 din __.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046876/
Data publicării/transmiterii: 16.11.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 12

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 12
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 12

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1637056778249 din 11.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

I. 

Denumire Becor RL
IDNO 1003600060828
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 111/5, tel. 0-22-
406-282

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV Cantitate, 

buc
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-

siv TVA

1
Determinarea calitativă a AG în masele 
fecale a Helicobacter Pilori, test rapid în 
casetă

33696500-0 400 Nr.25 din 
25.01.2022 6458,4

2

Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL 
IFCC, 500T), ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu  
nr de teste de 500

33696500-0 40000 Nr.25 din 
25.01.2022 54000

3

Albumin Bromcresol Green (ALB BC-
G,300T), ambalaj standard pentru apara-
tul Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 300

33696500-0 3300 Nr.25 din 
25.01.2022 7128

4

Alkaline Phosphatase IFCC  (ALP IFCC, 
400T), ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 400

33696500-0 9000 Nr.25 din 
25.01.2022 19440

5
Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, 
set cu  nr de teste de 300

33696500-0 16800 Nr.25 din 
25.01.2022 108024

6

Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 
500T), ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 500

33696500-0 40000 Nr.25 din 
25.01.2022 54000

7
Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 350T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 350

33696500-0 30000 Nr.25 din 
25.01.2022 54000

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637056778249
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8
Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj stan-
dard pentru aparatul Cobas 6000 sistem 
închis, set cu  nr de teste de 250

33696500-0 30000 Nr.25 din 
25.01.2022 99900

9
Calcium (CA, 300T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, 
set cu  nr de teste de 300

33696500-0 7500 Nr.25 din 
25.01.2022 15825

10
Cholesterol  (CHOL HiCo, 400T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 400

33696500-0 50000 Nr.25 din 
25.01.2022 110000

11
CKL, 200T, ambalaj standard pentru apa-
ratul Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr 
de teste de 200

33696500-0 2000 Nr.25 din 
25.01.2022 11020

12
Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set 
cu  nr de teste de 700

33696500-0 46000 Nr.25 din 
25.01.2022 43700

13
g-Glutamyltransferase (GGT,400T), amba-
laj standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de  400

33696500-0 14000 Nr.25 din 
25.01.2022 31920

14
Glucose HK  (GLUC HK, 800T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 800

33696500-0 70000 Nr.25 din 
25.01.2022 115500

15
HDL-Cholesterol  (HDL-C, 350T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 350

33696500-0 10500 Nr.25 din 
25.01.2022 77175

16
Iron  (IRON, 200T), ambalaj standard pen-
tru aparatul Cobas 6000 sistem închis,set 
cu  nr de teste de 200

33696500-0 3400 Nr.25 din 
25.01.2022 12682

17
Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 300

33696500-0 2400 Nr.25 din 
25.01.2022 7368

18
LDL-Cholesterol  (LDL-C, 200T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 200

33696500-0 14000 Nr.25 din 
25.01.2022 320180

19
Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 
sistem închis, set cu  nr de teste de 200

33696500-0 2600 Nr.25 din 
25.01.2022 15912

20
Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, 
set cu  nr de teste de 300

33696500-0 5000 Nr.25 din 
25.01.2022 10550

21
Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj stan-
dard pentru aparatul Cobas 6000 sistem 
închis, set cu  nr de teste de 250

33696500-0 24000 Nr.25 din 
25.01.2022 66000

22
Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, 
set cu  nr de teste de 500

33696500-0 38000 Nr.25 din 
25.01.2022 104500

23
Uric Acid  (UA, 400T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, 
set cu  nr de teste de 400

33696500-0 30000 Nr.25 din 
25.01.2022 82500

24
Anti-TPO, ambalaj standard pentru apara-
tul Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 100

33696500-0 700 Nr.25 din 
25.01.2022 27104

25
FT3, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis,set cu  nr de 
teste de 200

33696500-0 400 Nr.25 din 
25.01.2022 6408

26 FT4, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200 33696500-0 4000 Nr.25 din 

25.01.2022 70440
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27
PSA free, ambalaj standard pentru apara-
tul Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 100

33696500-0 200 Nr.25 din 
25.01.2022 7320

28
PSA total,  ambalaj standard pentru apa-
ratul Cobas 6000 sistem închis,set cu  nr 
de teste de 100

33696500-0 1800 Nr.25 din 
25.01.2022 71856

29
T3, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 200

33696500-0 4000 Nr.25 din 
25.01.2022 81880

30
T4,  ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis,set cu  nr de 
teste de 200

33696500-0 600 Nr.25 din 
25.01.2022 12120

31
TSH, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 sistem închis, set cu  nr de 
teste de 200

33696500-0 6000 Nr.25 din 
25.01.2022 112260

32 PCR cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas sistem închis, 6000 set 33696500-0 18000 Nr.25 din 

25.01.2022 495000

33 FR cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 sistem închis,  set 33696500-0 6400 Nr.25 din 

25.01.2022 115200

34 ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000sistem închis,  set 33696500-0 6000 Nr.25 din 

25.01.2022 195720

35 ISE Standard low sistem închis 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 289,44

36 ISE Standard high sistem închis 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 289,44

37 ISE Diluent 33696500-0 2 Nr.25 din 
25.01.2022 5816,88

38 ISE Internal Standard 33696500-0 6 Nr.25 din 
25.01.2022 17450,6

39 ISE Reference Electrolyte Solution 33696500-0 6 Nr.25 din 
25.01.2022 4607,28

40 ISE Cleaning Solution 33696500-0 3 Nr.25 din 
25.01.2022 3175,2

41 ISE Internal Standard Insert 33696500-0 2 Nr.25 din 
25.01.2022 1092,96

42 NaOH-D cobas C 33696500-0 40 Nr.25 din 
25.01.2022 18384

43 SMS cobas C 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 697,2

44 9% NaCl cobas C 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 413,64

45 NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L 33696500-0 15 Nr.25 din 
25.01.2022 15876

46 Acid Wash solution 2*2 L 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 2151,6

47 Sample Cleaner1, cobas c 33696500-0 4 Nr.25 din 
25.01.2022 7392

48 EcoTergent 33696500-0 6 Nr.25 din 
25.01.2022 59400

49 PreciControl ClinChem Multi 1 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 9175,2

50 PreciControl ClinChem Multi 2 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 9175,2
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51 CFAS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 2102,4

52 Cfas Lipids 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1071,6

53 ProCell 33696500-0 15 Nr.25 din 
25.01.2022 39300

54 CleanCell 33696500-0 15 Nr.25 din 
25.01.2022 43650

55 SysClean 33696500-0 2 Nr.25 din 
25.01.2022 2116,8

56 PreClean M 33696500-0 10 Nr.25 din 
25.01.2022 19764

57 ProbeWash M 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1857,6

58 PreciControl Universal 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1562,4

59 PreciControl Tumormarker 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 2847,6

60  PreciControl ThyroAB 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 6618

61 Anti-TPO CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1623,6

62 FT3 CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1623,6

63 FT4 CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1461,24

64 PSA free CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1461,24

65 PSA total CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1623,6

66 T3 CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1461,24

67 T4 CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1461,24

68 TSH CS 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 1461,24

69 HbAlc hemoglobin glicolizata, ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set 33696500-0 12000 Nr.25 din 

25.01.2022 340200

70 HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas 6000 33696500-0 12 Nr.25 din 
25.01.2022 19634,4

71 PreciControl HBA1C normal 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 6409,8

72 PreciControl HBA1C patologic 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 6409,8

73 Cfas HbA1c 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 3691,2

74
Dozarea magneziului în serul sangvin, 
pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 
250 teste

33696500-0 1000 Nr.25 din 
25.01.2022 5840

75 Dozarea izoenzimei MB-creatinfosfokina-
zei (CK-MB), set cu nr. de teste 100 teste 33696500-0 300 Nr.25 din 

25.01.2022 2994

76 Determinarea feritinei, pentru Cobas 6000 
sistem închis, in set 250 teste 33696500-0 500 Nr.25 din 

25.01.2022 17495
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77
Determinarea microalbumineiîn urină, 
pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 
100 teste

33696500-0 5000 Nr.25 din 
25.01.2022 187100

78 C.f.a.s.PUC, Microalbuminurie 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 5700

79 C.f.a.s.CK-MB 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 972

80 C.f.a.s.PAC 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 2475,6

81 C.f.a.s.Proteins, CRP, Ferritin 33696500-0 2 Nr.25 din 
25.01.2022 15432

82 Preciset RF 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 2676

83 Preconorm PUC 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 5940

84 RF Control Set 33696500-0 1 Nr.25 din 
25.01.2022 3778,8

85

Assay Tips/Cups (Set Virfuri si pupite pen-
tru probe si reactie), pentru Analizator 
Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germa-
nia, sistem închis

33696500-0 3 Nr.25 din 
25.01.2022 21300

Denumire Biosistem MLD SRL
IDNO 1010600028048
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str.Albișoara, 16/1, of.17, tel. 0-22-
808-517

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Test individual de depistare a sîn-
gelului ocult în materii fecale, în 
casetă

33696500-0
7000

Nr.26 din 
25.01.2022 66920

2

M-52D Diluent (20L×1)б pentru in-
vestigații hematologice, analizato-
rul hematologic automat BC-5150, 
Mindray, sistem închis

33696500-0

3000

Nr.26 din 
25.01.2022 256620
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3

M-52DIFF Lyse (500mL×4)б pentru 
investigații hematologice, anali-
zatorul hematologic automat BC-
5150, Mindray, sistem închis

33696500-0

116

Nr.26 din 
25.01.2022 638243,6

4

M-52LH Lyse (100mL×4)б pentru 
investigații hematologice, anali-
zatorul hematologic automat BC-
5150, Mindray, sistem închis

33696500-0

26

Nr.26 din 
25.01.2022 530887,5

5

Probe Cleanser (50mL)б pentru in-
vestigații hematologice, analizato-
rul hematologic automat BC-5150, 
Mindray, sistem închis

33696500-0

3200

Nr.26 din 
25.01.2022 28288

6

Hematologic 3-pack control L, N, 
Hб pentru investigații hemato-
logice, analizatorul hematologic 
automat BC-5150, Mindray, sistem 
închis

33696500-0

540

Nr.26 din 
25.01.2022

122196,6

III.

Denumire DAC-Spectro Med SRL
IDNO 1002600042432
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str.Cuza Vodă, 5/1, tel.0-22-57-49-00

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Hemoglobin Drabkin 33696500-0 3 Nr.27 din 
25.01.2022 123,12

IV.

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str.Valea Crucii, 2, ap.85, tel.0-22-52-
34-32

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 DPX mounting medium-(xilen), 1 
litru

33696500-0 6 Nr.28 din 
25.01.2022 4279,68

2 Histanol 100%, 1 litru 33696500-0 115 Nr.28 din 
25.01.2022 22011

3 Cutii pentru păstrarea frotiurilor 
efectuate, set 100 lame

33696500-0 10 Nr.28 din 
25.01.2022 506,88

4 Xelen pentru histologii, 5 litri 33696500-0 50 Nr.28 din 
25.01.2022 5557,2

5
Eprubeta sterilă cu capac de tip 
Lyiet (după autor) cu activator, va-
cumată, în stativ

33696500-0
4800

Nr.28 din 
25.01.2022 8121,6

6

Lame bine șlefuite, 75x25mm, ne-
sterile, ambulate cite 50-100 buc, 
grosimea 1,2mm, margina pentru 
enumerotare

33696500-0

35000

Nr.28 din 
25.01.2022 8106

7 Soluție pentru colectarea reticulo-
cite

33696500-0 150 Nr.28 din 
25.01.2022 1209,6

8

Eprubeta cu clod activator pentru 
separarea cît mai rapidă a serului, 
din plastic bine transparent, vacu-
mată, vidată, fără gel, fără granule, 
4ml, cu eticheta, 10x75mm 

33696500-0

130000

Nr.28 din 
25.01.2022

135720

9 Eprubeta K3EDTA vacumată (vida-
tă) volum 5ml cu eticheta

33696500-0 3000 Nr.28 din 
25.01.2022 3528

10
Eprubete tip K3 EDTA 1ml cu capac 
și etichetă, 12x84 mm, în stativ, 
vacumată

33696500-0
15000

Nr.28 din 
25.01.2022 15300

V. 

Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str.Albișoara, 64/2, tel.0-22-54-73-73

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lamele 50x20mm 33696500-0 15000 Nr.29 din 
25.01.2022 3960

2 Plăci pentru determinarea grupelor san-
guine, cu 50 locuri rotunde 

33696500-0 100 Nr.29 din 
25.01.2022 3000

3 Container pentru transportarea probelor 
biologice, volum 8 litri

33696500-0 1 Nr.29 din 
25.01.2022 1020

4 Holter - suport pentru ac la recoltarea 
sângelui venos 

33696500-0 1000 Nr.29 din 
25.01.2022 600

5 Container pentru materii fecale, din plas-
tic, cu lopațica, nesteril

33696500-0 10000 Nr.29 din 
25.01.2022 10800

VI.

Denumire Ghermed-K SRL
IDNO 1004600068027
Date de contact 

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

or.Cricova, str.Chișinăului, 106/20, tel.0-22-92-55-24

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Termohârtie, 57mm 33696500-0 1500 Nr.30 din 
25.01.2022 7380,00

VII.

Denumire Lifemed Group SRL
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IDNO 1016600014720
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, com. Trușeni, str.Răzeșilor, 9, tel.0-
795-11-992

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Capilar, pentru colectarea singelui ca-
pilar cu K3EDTA praf.  Capilar pentru 
colectarea dozată a singelui și capac 
fixat de tub, 100mkl. Cu anticoagu-
lant în tubul colectării. Ambalajul 
producătorului. Steril, în ambalaj in-
dividual.

33696500-0 35000 Nr.31 din 
25.01.2022

75600

2 Ac bilateral pentru recoltarea sânge-
lui venos, 22G-0,7mm 

33696500-0 1000 Nr.31 din 
25.01.2022 631,8

3 Pipete Paster, 1ml, nesterile 33696500-0 90000 Nr.31 din 
25.01.2022 23760

VIII.

Denumire Mic-Tan SRL
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str.Independenței, 44/34, tel.0-22-
21-25-70

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Pap Stain EA 50-, 1 litru 33696500-0 20 Nr.32 din 
25.01.2022 6600

2 Pap Stain OG 6-, 1 litru 33696500-0 20 Nr.26 din 
25.01.2022 6360

3 Haematoxylin stain, 1 litru 33696500-0 20 Nr.32 din 
25.01.2022 8880

4 Albastru de metilen, 1% 33696500-0 8 Nr.32 din 
25.01.2022 1536

5 Hîrtie de filtru, ≈20x20cm 33696500-0 4 Nr.32 din 
25.01.2022 476

6 Set pentru colorarea frotiurilor după 
tip Nilson (după autor), set - 500ml

33696500-0 16 Nr.32 din 
25.01.2022 7920

7 Metanol în ambalaj, 1 litru, puritatea 
analitică

33696500-0 40 Nr.32 din 
25.01.2022 2880

8 Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 
1kg

33696500-0 10 Nr.32 din 
25.01.2022 420

IX.

Denumire Precitesc Com SRL
IDNO 1003600024348
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 6/2, tel.0-794-
70-474

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Yumizen G PT liquid 4, 12x4ml 33696500-0 90 Nr.33 din 
25.01.2022 301320

2 Yumizen G Cuvettes. 1000 33696500-0 55 Nr.33 din 
25.01.2022 390720

Yumizen G FIB 2, 12x2ml 33696500-0 40 Nr.33 din 
25.01.2022 121824

Yumizen G Imidazol, 12x15,l 33696500-0 15 Nr.33 din 
25.01.2022 46008
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Yumizen G CTRL I, II, 2x5x1ml 33696500-0 6 Nr.33 din 
25.01.2022 33696

Yumizen G SORB, 12x5ml 33696500-0 28 Nr.33 din 
25.01.2022 20832

Yumizen G Cleaner, 1x4,5ml 33696500-0 110 Nr.33 din 
25.01.2022 208560

Yumizen G Clean Sys, 0,4 litru 33696500-0 10 Nr.33 din 
25.01.2022 31200

X.

Denumire Precitesc Com SRL
IDNO 1009600045502
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. M. Lomonosov, 47, of.8, tel.0-22-
88-25-16

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Troponine 33696500-0 100 Nr.34 din 
25.01.2022 1186

XI.

Denumire Sanmedico SRL
IDNO 1003602008154
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. A. Corobceanu, 7A, ap.9, tel.0-22-
62-30-32

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Combi 8, pentru analizatorul de urină 
Mission U120, Acon Laboratoriea, 
USA. Sistem închis

33696500-0
90000

Nr.35 din 
25.01.2022 238140

2

Material de control lichid pentru 
urina normal și patogen, pentru ana-
lizatorul de urină Mission U120, Acon 
Laboratoriea, USA. Sistem închis

33696500-0

36

Nr.35 din 
25.01.2022 5832

Slaid pentru examinarea sedimentu-
lui urinar

33696500-0 7000 Nr.35 din 
25.01.2022 61740

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan 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

Din 02.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

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

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

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

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul VSH Cbe 30 touch pentru anul 2022 (re-

patat 2)

Anunțul de participare Nr.: 21050194
Data publicării: 18.01.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21050194/ ocds-
b3wdp1-MD-1642506606568 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050194/
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 10 din 02.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire PreciTest SRL
IDNO 1003600024349
Date de contact 

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

tel: 079705017

e-mail: chirita_chirita@yahoo.com     

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 PreciTest SRL 33696500-0 Nr.87 din 
02.02.2022 239880,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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:chirita_chirita@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

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

Nr. 1 din 31 ianuarie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s. Valea Perjei
Localitate r-ul Taraclia s. Valea Perjei
IDNO 1007601008269
Adresa Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax 0291 47 2 36/ 0291 47 2 38
E-mail primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Nereuța Ivan E.
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru jumătate 1 anului 2022
Anunțul de participare Nr.: 21048548/ocds-b3wdp1-MD-1639380736080

Data publicării: 13.12.2021
L i n k : m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1639380736080

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primariavaleaperjei@mail.ru
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

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. 13 din  27 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ICS „Lapmol” SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Mun. Chilinău str. Ankara 6 tel:069872324

d.cebotari@lapmol.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Lot nr. 1 Produse lactate Nr.4 din 
04.01.2022

77950,00

1.1 Lapte pasterizat 2,5% 15800000-6 2000 litri Nr.4 din 
04.01.2022

21600,00

1.2 Chefir 2,5% 15800000-6 900 litri Nr.4 din 
04.01.2022

11250,00

1.3 Smîntîna 10% 15800000-6 50 litri Nr.4 din 
04.01.2022

1150,00

1.4 Unt de vacă 72,50% 15800000-6 150 kg Nr.4 din 
04.01.2022

18750,00

1.5 Brînza de vaci 9% 15800000-6 150 kg Nr.4 din 
04.01.2022

7200,00

1.6 Iaurt 0,500g 15800000-6 1800 pac Nr.4 din 
04.01.2022

18000,00

2 Lot nr.14 Cașcaval Nr.4 din 
04.01.2022

4360,00

14.1 Cașcaval cu cheag tare 45%-50% 15800000-6 40 kg Nr.4 din 
04.01.2022

4360,00

tel:069872324
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  Total: Nr.4 din 
04.01.2022

82310,00

Denumire SRL „Slavena lux” 
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

Mun. Chilinău str. Valea Bîcului 1/1; 0291 2 65 61;

Lidia.curdova@slavena.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1  Lot nr. 2 Produse cereale Nr.3 din 
04.01.2022

8481,00

2.1 Crupe de hrișcă iadrița 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.3 din 
04.01.2022

2160,00

2.2 Orez cu bob rotund 1 kg 15800000-6 70 kg Nr.3 din 
04.01.2022

1169,00

2.3 Crupe de grîu Arnaut 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.3 din 
04.01.2022

792,00

2.4 Crupe de griș 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.3 din 
04.01.2022

720,00

2.5 Fulgi de ovăz (5 злаков) 1 kg 15800000-6 50 kg Nr.3 din 
04.01.2022

800,00

2.6 Crupe de porumb Malai Extra 1 
kg

15800000-6 70 kg Nr.3 din 
04.01.2022

840,00

2.7 Mazare desplicata, șlefuita, usca-
tă 1 kg

15800000-6 70 kg Nr.3 din 
04.01.2022

700,00

2.8 Fasole 1 kg 15800000-6 50 kg Nr.3 din 
04.01.2022

1300,00

2 Lot nr.3 Carne Nr.3 din 
04.01.2022

60380,00

3.1 Fileu de gaina 15800000-6 500 kg Nr.3 din 
04.01.2022

30500,00

3.2 Carne de vita fără os 15800000-6 125 kg Nr.3 din 
04.01.2022

16250,00

3.3 Pulpe de gaină 15800000-6 200 kg Nr.3 din 
04.01.2022

5980,00
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3.4 Gambă de aripi 15800000-6 150 kg Nr.3 din 
04.01.2022

7650,00

3 Lot nr.5 Pește Nr.3 din 
04.01.2022

23030,00

5.1 Pește hec fără cap 15800000-6 200 kg Nr.3 din 
04.01.2022

10780,00

5.2 Pește arghentină fără cap 15800000-6 250 kg Nr.3 din 
04.01.2022

12250,00

4 Lot nr. 6 Ouă Nr.3 din 
04.01.2022

7170,00

6.1 Ouă de gaina 15800000-6 3000 buc Nr.3 din 
04.01.2022

7170,00

5 Lot nr. 7 Produse de pasta Nr.3 din 
04.01.2022

2590,00

7.1 Pasta fainoase în sortiment 15800000-6 90 kg Nr.3 din 
04.01.2022

1665,00

7.2 Pasta fainoase Şpicușor 15800000-6 50 kg Nr.3 din 
04.01.2022

925,00

6 Lot nr. 8 Zahar Nr.3 din 
04.01.2022

3250,00

8.1 Zahar cristal din sveclă 15800000-6 200 kg Nr.3 din 
04.01.2022

3250,00

7 Lot nr. 9 Ulei Nr.3 din 
04.01.2022

5925,00

9.1 Ulei de floare soarelui rafinat, de-
odorat

15800000-6 150 litri Nr.3 din 
04.01.2022

5925,00

8 Lot nr. 10 Fructe și legume 
transformate

Nr.3 din 
04.01.2022

8044,00

10.1 Pasta de tomate 25% 720g 15800000-6 10 borcan Nr.3 din 
04.01.2022

230,00

10.2 Suc din fructe limpezit în sorti-
ment

15800000-6 360 litri Nr.3 din 
04.01.2022

3312,00

10.3 Suc de tomate 15800000-6 150 litri Nr.3 din 
04.01.2022

1950,00

10.4 Mazare verde conservata 15800000-6 40 borcan Nr.3 din 
04.01.2022

512,00

10.5 Castraveți în marinați 15800000-6 40 borcan Nr.3 din 
04.01.2022

1560,00

10.6 Porumb dulce 0,340g 15800000-6 40 buc Nr.3 din 
04.01.2022

480,00

9 Lot nr.11 Condimente Nr.3 din 
04.01.2022

2170,00

11.1 Ceai negru (frunze) 15800000-6 10 kg Nr.3 din 
04.01.2022

1100,00

11.2 Sare iodată 15800000-6 30 kg Nr.3 din 
04.01.2022

180,00

11.3 Drojdie uscate 15800000-6 5 buc Nr.3 din 
04.01.2022

45,00
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11.4 Piper roșu macinat 15800000-6 20 buc Nr.3 din 
04.01.2022

120,00

11.5 Stafide 15800000-6 3 kg Nr.3 din 
04.01.2022

180,00

11.6 Fructe uscate 15800000-6 10 kg Nr.3 din 
04.01.2022

460,00

11.7 Oțet de masă 15800000-6 10 buc Nr.3 din 
04.01.2022

85,00

10 Lot nr.12 Faina Nr.3 din 
04.01.2022

599,25

12.1 Faină de grîu pentru panificație 
cal. super.

15800000-6 75 kg Nr.3 din 
04.01.2022

599,25

11 Lot nr. 13 Aluat Nr.3 din 
04.01.2022

3182,80

13.1 Lavaș 200g 15800000-6 180 buc Nr.3 din 
04.01.2022

1213,20

13.2 Aluat foietaj cu drojdie 15800000-6 30 buc Nr.3 din 
04.01.2022

738,60

13.3 Aluat întins 15800000-6 50 buc Nr.3 din 
04.01.2022

1231,00

Denumire SA „Iugintertrans”
IDNO 1003610000214
Date de contact 

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

Or. Taraclia str. Voczalinaia 28;

0294 21550; milina@iug-trans.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Lot nr. 4 Produse de panifiacație Nr.2 din 
04.01.2021

31302,00

4.1 Pîine alba din faina din grîu feliata 15800000-6 2300 buc Nr.2 din 
04.01.2021

15686,00

4.2 Pîine cu tărițe 0,400g feliata 15800000-6 200 buc Nr.2 din 
04.01.2021

1000,00

4.3 Croasante mini în sortiment 15800000-6 600 pachet Nr.2 din 
04.01.2021

4140,00

4.4 Chifla cu vișină 15800000-6 540 buc Nr.2 din 
04.01.2021

2916,00
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4.5 Chiflă foietaj cu caise 15800000-6 540 buc Nr.2 din  
04.01.2021

2916,00

4.6 Chiflă de cozonac cu mac 15800000-6 540 buc Nr.2 din  
04.01.2021

2484,00

4.7 Chiflă de cozonac cu ciocolată 15800000-6 540 buc Nr.2 din  
04.01.2021

2160,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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


209

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 02.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DASPF Donduseni

Localitate Donduseni

IDNO 10076010108511

Adresa Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1

Număr de telefon/fax 025122308

E-mail saspfdonduseni@mail.ru

Adresa de internet Donduseni.md

Persoana de contact Zaplitnaia Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pret
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri v        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: 21050125

Data publicării: 02.02.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1642420380718

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții v 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 5 oferta
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: v

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. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire DASPF Donduseni

IDNO 1007601010851

Date de contact 

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

Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1       tel.025122308

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da v      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 Produse alimentare 15800000-6 Buc 8000  Nr.13 
02.02.2022 40000.0

2 Produse alimentate 15800000-6 Kg 1380  Nr.14 
02.02.2022 23436.0

3 Produse alimentare 15800000-6 Kg 220 Nr.15 
02.02.2022 12430.0

4 Produse alimentare 15800000-6 Kg 344        
buc 480

Nr. 16 
02.02.2022 13854.80

5 Produse alimentare 15800000-6 Kg.100 Nr. 17 
02.02.2022 4558.80

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
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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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    din_20.01.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cricova
Localitate Mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adresa Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
Număr de telefon/fax 022/430290; 022/453238
E-mail spataru.84@mail.ru
Adresa de internet primariacricova.md
Persoana de contact Spătaru Natalia, specialist
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reconstrucția iluminării stradale din or. Cricova, mun. Chișinău 

în perimetrul străzilor nucarilor, Iu. Gagarin, I. Creangă, Viilor.
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636898851945

Data publicării: 07.12.2020

Linkhttps://achizitii.md/ro/public/tender/21031972/
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636898851945
https://achizitii.md/ro/public/tender/21031972/
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 05.01.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Capital SRL
IDNO 1003605002810
Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD-2068, mun. Chișinău, str. D.  
Rîșcanu 33/1

 e-mail: kapital@mail.ru   

 Telefon: 022/44-11-62
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 □      

 

Denumire Energoled  SRL

IDNO 1015600000816

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD-2044, mun. Chișinău, 
str. Mircea cel Bătrîn 13/1,ap. 82

e-mail: eenergoled@mail.ru

Telefon: 069413773
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

mailto:kapital@mail.ru
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1 Reconstrucția iluminării stradale 
din or. Cricova, mun. Chișinău în 
perimetrul străzilor nucarilor, Iu. 
Gagarin, I. Creangă, Viilor.

45316110-9 1 lot Nr. 101 din 
15.12.2021

204 075,50

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect 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. Ştefan 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:  Valentin GUȚAN_____________                L.Ş

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


215

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1  din 01.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Briceni
Localitate Or. Briceni

IDNO 1007601010840
Adresa Or. Briceni str. Independenței 48
Număr de telefon/fax 0247-2-28-45/ 0247-2-34-92
E-mail Economiebriceni2006@rambler.ru
Pagina web oficială www.briceni.md
Persoana de contact Rusanovschi Marina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Administrația Publică locală de nivelul II,  Consiliul raio-
nal constituie autoritatea reprezentativă și deliberativă a 
populaţiei raionului

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/acordului-ca-
dru

Bunuri X

Servicii □
Obiectul de achiziție “Achiziționarea  produselor petroliere pentru anul 

2022”.
Anunțul de participare Nr.:

ocds-b3wdp1-MD-1639492731349
Data publicării: 14.12.2021
Link:

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X 
Nr. oferte primite Total: 1 oferta

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

 

mailto:Economiebriceni2006@rambler.ru
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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. 
13 din 23 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.C.S. “ LUKOIL-Moldova” S.R.L.

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 92

telefon: 022 21-12-25; 022 21-12-38; 068301050;

e-mail dumitru.simonov@lukoil.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 “Achiziționarea  produselor pe-
troliere pentru anul 2022”. 09132000-3

16 500

litrii
Nr.1 din 

03.01.2022 323 730,00

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

2. Alte informații:

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

Nu X       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 31.01.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 12 – Bender 
Localitate Or. Bender
IDNO 1019601000062
Adresa Or. Bender, str. Sovetscaia, 65
Număr de telefon/fax (+00373) 2-01-90
E-mail p12logistica@anp.gov.md 
Adresa de internet
Persoana de contact Neagu Ion
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție de stat cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP (cererea ofertelor de preț)
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642574911337

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21050232/ 
Data publicării: 19.01.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:p12logistica@anp.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050232/
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Nr. oferte primite Total: 2
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. 2 din 31.01. 2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire OOO Raviollo 
IDNO 0200019878
Date de contact 

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

+373 777 65270

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 Diverse produse alimentare 
pentru anul 2022

Pâine

Margarină

Ouă de găină

Lapte de vacă

15800000-6

27 561 kg

1 085 kg

12 600 buc

5 010 litri

5 din 
31.01.2022

408 994,00  lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
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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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din_28.01.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Călăraşi
Localitate or. Călăraşi
IDNO 1003609150317
Adresa or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59
Număr de telefon/fax 0244/2-11-35; 0244/2-24-48
E-mail srcalarasi@ms.md 
Pagina web oficială www.sr-calarasi.ms.md
Persoana de contact Badaşcă Gheorghe, 068432411, jurist-imsp@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 
03.07.2015 Produse alimentare pentru I semestru 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru I semestru 2022
Anunțul de participare Nr: 21047854

Link-ul:   

ocds-b3wdp1-MD-1638344899503
Data publicării:02.12.2021

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 9 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9 
oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 9 oferte

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. _6__ din __16.12___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Serolan
IDNO 1007609000465

mailto:srcalarasi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638344899503
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Date de contact 

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

Or.Călărași str.Bojole 58/2

Tel:0 (244) 2 26 48
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 6 Pâine
Nr.24-COP/21 
din 24.12.2021

57233.00
1 Pâine - calitate superioară din fîină de 

grîu
15800000-6 3700 kg.

48692.00

2 Pâine - calitatea 1 neagră de secară 15800000-6 900 kg 8541.00

Denumire SRL Delmix – Prim 
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

Mun. Chișinău str.Titulescu 39 ap.4, tel: 067300457; 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

Lotul 3 Produse de morărit

Nr.25-
COP/21 din 
27.12.2021

10543.25

1 Crupă de griş 15800000-6 300 kg 3006.00
2 Fulgi de ovăs 15800000-6 150 kg 1845.00
3 Crupă de porumb 15800000-6 350 kg 3412.50
4 Făină de grîu cal. Superioară 15800000-6 275 kg 2279.75

Lotul 4 Cereale 36 509,75
1 Crupe de grîu 15800000-6 530 kg 4 224,10

2 Crupe de orz 15800000-6 525 kg 4 189,50

3 Crupe de mei 15800000-6 300 kg 3 528,00

4 Crupe de arpacaş 15800000-6 275 kg 2 194,50

5 Hrişcă 15800000-6 250 kg 8 440,00
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6 Orez boabe întregi 15800000-6 550 kg 8 233,50

7 Fasole 15800000-6 95 kg 2 372,15

8 Mazăre uscată 15800000-6 400 kg 3 328,00

9 Lotul 8 Biscuiţi 15800000-6 70 kg 1600.90

10 Lotul 10 Ulei 15800000-6 400 kg 15996.00
11 Lotul 11 Zahăr 15800000-6 750 kg 10995.00
12 Lotul 12 Zahăr vanilat 15800000-6 20 buc 16.40
13 Lotul 13 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 5 kg 84.05
14 Lotul 14 Sare de lîmîie 15800000-6 8.5 kg 755.91
15 Lotul 15 Sare 15800000-6 250 kg 1190.00
16 Lodul 16 Frunză de dafin 15800000-6 0.5 kg 80.50
17 Lotul 17 Piper negru măcinat 15800000-6 0.5 kg 85.50
18 Lotul 18: Oţet 15800000-6 20 litri 158.40
19 Lotul 19: Drojdie 15800000-6 3 kg 317.43
20 Lotul 20: Condiment cu gust de găină 15800000-6 16 buc 77,76
21 Lotul 21: Pesmeţi pentru pesmiţeală 15800000-6 20 kg 477.00
22 Lotul 22: Miere artificială 15800000-6 13.kg 336.31
23 Lotul 23: Mazăre verde conservată 15800000-6 156 kg 3090.36
24 Lotul 26: Ceai 15800000-6 32 kg 6356.80

25 Lotul 29: Fructe proaspete (mere) 15800000-6 200 kg 1456.00
26 Lotul 30: Suc de roșii 15800000-6 650 litri 7579.00
27 Lotul 31: Napolitane 15800000-6 25 kg 846.50
28 Lotul 32: Pesmeți la ceai 15800000-6 125 kg 3121.25

TOTAL: 101 674,07

Denumire SRL Nivali-Prod

IDNO 1006600010112

Date de contact 

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

s.Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni; tel: 062037700/068686502; achizitii@nivalli.
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. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 2

Carne şi produse din carne
Nr.26-COP/21 
din 27.12.2021

177 314.99

1 Pulpe de găină cu fierbere rapidă 15800000-6 950 kg 34304.99

2 Piept de găină 15800000-6 240 kg 16560.00

3 Carne de vită fără os 15800000-6 700 kg 88200.00

4 Crenvurşti 15800000-6 510 kg 38250.00
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Denumire SRL Alim-Total
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

Or. Ialoveni str.VL Tepes 12; tel:022-42-21-11; alim.totat@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 5 Paste făinoase

Nr.27-COP/21 
din 27.12.2021

6052,90
1 Paste făinoase (în asortiment) 15800000-6 420 kg 5384,40
2 Paste făinoase (spicuşor) 15800000-6 50 kg 668,50
9 Lotul 9 Ouă 15800000-6 12600 buc 33138,00

24 Lotul 24: Pastă de roșii 15800000-6 85 kg 1866,60

25 Lotul 25: Magiun 15800000-6 160 kg 3833,60

27 Lotul 27: Cacao praf 15800000-6 12.5 kg 1297,50

28 Lotul 28: Fructe uscate 15800000-6 125 kg 4980,00

TOTAL: 51168,60

Denumire SRL Viocris-Impex
IDNO 1006600032107
Date de contact 

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

Mun. Chișinău Str. Studenților 5/3; Tel: 068430630; viocrisimpex@
gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 7 Pește 15800000-6 950 kg Nr.28-COP/21 
din 27.12.2021

46738.799

 

tel:022-42-21-11
mailto:alim.totat@mail.ru
mailto:viocrisimpex@gmail.com
mailto:viocrisimpex@gmail.com
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2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 2 din_28.01.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Călăraşi
Localitate or. Călăraşi
IDNO 1003609150317
Adresa or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59
Număr de telefon/fax 0244/2-11-35; 0244/2-24-48
E-mail srcalarasi@ms.md 
Pagina web oficială www.sr-calarasi.ms.md
Persoana de contact Badaşcă Gheorghe, 068432411, jurist-imsp@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 
03.07.2015 Produse alimentare pentru I semestru 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Produse lactate (repetat)
Anunțul de participare Nr: 21048819

Link-ul:  

 

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1639664712903
Data publicării:16.12.2021

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1 ofertă
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 
ofertă
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 1 ofertă

 
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. _7__ din __27.12___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

mailto:srcalarasi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639664712903
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Denumire SA Fabrica de Unt din Florești
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

r. Floresti, s. Varvareuca; tel: +37379941799; 

milkmark@indbox.ru www.milkmark.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. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 1 Produse lactate

Nr.30-COP/21 
din 30.12.2021

1 Lapte 2,5% 15800000-6 5300 kg 61480,00

2 Chefir 2,5% 15800000-6 1900 kg. 27740,00

3 Brînză de vaci 9% 15800000-6 740 kg 45880,00

4 Smîntînă 10% 15800000-6 300 kg 8700,00

5 Unt de vacă 72,5% 15800000-6 710 kg 85200,00

6 Caşcaval 45% 15800000-6 290 kg 36540,00

TOTAL: 265 540,00

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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:milkmark@indbox.ru
http://www.milkmark.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din_28.01.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Călăraşi
Localitate or. Călăraşi
IDNO 1003609150317
Adresa or. Călăraşi str. N. Testemiţanu 59
Număr de telefon/fax 0244/2-11-35; 0244/2-24-48
E-mail srcalarasi@ms.md 
Pagina web oficială www.sr-calarasi.ms.md
Persoana de contact Badaşcă Gheorghe, 068432411, jurist-imsp@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

Instituție publică; prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 
03.07.2015 Produse alimentare pentru I semestru 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Servicii □  

Obiectul de achiziție Servicii de spălătorie
Anunțul de participare Nr: 21048558

Link-ul:  

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1639382208782
Data publicării:13.12.2021

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1 ofertă
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 
ofertă
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 1 ofertă

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. _6__ din __27.12___ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Unfloria
IDNO 1010609003479

mailto:srcalarasi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639382208782
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Date de contact 

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

or. Ungheni str. M. Eminescu 24A; tel: 069125825 scutaru.sergiu@
gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

Lot 1 Servicii de spălătorie 

Nr.29-COP/21 
din 28.12.2021

1 Închirierea şi spălarea – lenjeriei de pat 98310000-9 14000 kg 280 000,00
2 Spălarea – lenjeriei şi articolelor 

medicale proprii 98310000-9
2000 kg. 37 000,00

3 Spălarea – Halatelor medicale 98310000-9 1700 buc 42 500,00
4 Spălarea – plapumelor de iarnă 98310000-9 800 buc 29 600,00
5 Spălarea –saltelelor 98310000-9 50 buc 6 500,00

TOTAL: 395 600,00
Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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:scutaru.sergiu@gmail.com
mailto:scutaru.sergiu@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.55/2021 din 01.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea organizatorului procedurii Primăria mun. Bălți
Denumirea autorității contractante Achiziție în comun conform Acordului de asociere 

Primăria mun. Bălți - 1007601003161

DÎTS a Primăriei mun.Bălți – 1015601000259

DGASPF a Primăriei mun.Bălți – 1008601000031

DGFE a Primăriei mun.Bălți – 1015601000282
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria mun. Bălți - 1007601003161

DÎTS a Primăriei mun.Bălți – 1015601000259

DGASPF a Primăriei mun.Bălți – 1008601000031

DGFE a Primăriei mun.Bălți – 1015601000282
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R      

Servicii  □              

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru a.2022, conform necesităților 

direcțiilor Primăriei mun.Bălți

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640098793132
Data publicării: 21/12/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640098793132?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-55/2021 din 05.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md 

Telefon     068301050
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Produse petroliere pentru a.2022, con-
form necesităților direcțiilor Primăriei 
mun.Bălți

(Aparatul Primăriei mun.Bălți)

09132000-3 1 lot
Nr. 43 din 

12.01.2022 213 639,50

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640098793132?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640098793132?tab=contract-notice
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md 

Telefon     068301050
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Produse petroliere pentru a.2022, con-
form necesităților direcțiilor Primăriei 
mun.Bălți

(DÎTS a Primăriei mun.Bălți)

09132000-3 1 lot Nr. 14 din 
12.01.2022 112 479,77

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md 

Telefon     068301050
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Produse petroliere pentru a.2022, con-
form necesităților direcțiilor Primăriei 
mun.Bălți

(DGASPF a Primăriei mun.Bălți)

09132000-3 1ot Nr. 16 din 
12.01.2022 108 015,12

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md 

Telefon     068301050
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Produse petroliere pentru a.2022, con-
form necesităților direcțiilor Primăriei 
mun.Bălți

(DGFE a Primăriei mun.Bălți)

09132000-3 1ot Nr. 8 din 
12.01.2022 31 890,30

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 84/A/21 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Pagina web oficială ctif.gov.md
Persoana de contact Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate Instituție Publică, Servicii informaționale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Reînnoirea licenței Cisco ASA 5555-X FirePower

Anunțul de participare

Nr: MTender: ocds-b3wdp1-MD-1638364603168
Data publicării: 01.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638364603168?tab=contract-notice  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Nu 

Nr. oferte primite

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: nu

Pe cale electronică: 1
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. Nr. 
84/D/21 din 21.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „BTS PRO” S.R.L. 

IDNO 1008600061565 

mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638364603168?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638364603168?tab=contract-notice
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Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 6V, Tel: 
022 870 140. 

office@bts.md, https://www.bts.md/ 

Întreprindere mică sau mijlocie Întreprindere mijlocie 

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da   Nu √ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Da       Nu  √    

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/servici-
ilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Reînnoirea Licenței Cisco ASA 5555-
X FirePower IPS and URL

48218000-9

1 licență
Nr. 15/LP/2022

din 21.01.2022
248772,00Servicii de suport Cisco ASA 5555-

X FirePower SmartNet Total Care, 
pentru perioada de valabilitate a 
licenței

1 licență

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

3. Alte informații:

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

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

Nu 
--

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  2  din_02.02.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală 
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004105
Adresa Str. Vl. Korolenko, 8 
Număr de telefon/fax 022 73 87 33 / 067 744 990
E-mail doina.furdui@cml.gov.md
Adresa de internet http://medicina-legala.md
Persoana de contact Furdui Doina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Centrul de Medicină Legală este o instituție publică, pe lîngă 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de expertiză 
judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri fara Publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Conform Legii nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judici-
ară și statutul expertului judiciar, și anume art.79 – Paza instituți-
ilor publice de expertiză judiciară.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii     

Obiectul de achiziție Servicii de paza fizică si tehnică
Anunțul de participare Nr.: 202101E13917, 202202579 NFP

Data publicării: 16.12.2021
Link:  

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire Î.S. Servicii Pază a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 79, (022) 256 256

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii pază fizică și tehnică 79713000-5 1 serviciu K-0171 din 
03.01.2022

851 145,12 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu     

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. Ştefan 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


237

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 28.01.2022                 

1. 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/fax (0237)-22-448

E-mail srstraseni@ms.md

Adresa de internet -

Persoana de contact Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255,  ap.spitalulstraseni@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Tipul autorității contractante - Instituție publică

Obiectul principal de activitate - activitatea spitalelor de profil larg 
și spitalelor specializate; activitatea maternităților; practica medica-
lă; alte activități de asistență medicală.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Art. 57 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, care stipulează: ”Autoritatea contractantă, prin ce-
rerea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii pu-
blice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor 
specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achi-
ziţiei să nu depășească 800000 de lei pentru bunuri și servicii și 
2000000 de lei pentru lucrări.”

 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022
Anunțul de participare Nr.: 21048045/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144

Data publicării: 3 dec 2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638537351144?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 8

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638537351144?tab=contract-notice


238

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 21.12.2021s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire ÎCAP COOPALIMENTAȚIE A URECOOP STRĂŞENI
IDNO 1003600132567
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Calea Orheiului, 10, panifcoopicp@
mail.ru, 023722209

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 3 Produse de panificație, 
de cofetărie și patiserie

Conform 
specificației 
tehnice și de 

preț

AP-01/2022 
din 

01.01.2022

109300,2

2.

Denumire SRL “Lovis Angro”
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna 170, 022843372, lovisan-
gro@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
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Lotul 1 Pește congelat “Merlu-
ciu”

15800000-6 Conform do-
cumentației 

standard

AP-02/2022 
din 

01.01.2022

46580,00

Lotul 4 Cereale 57323,00
Lotul 5 Fructe și legume trans-
formate

20315,50

Lotul 6 Legume și fructe proas-
pete

29340,00

Lotul 11 Produse origine anima-
lă(ouă de găină)

5880,00

TOTAL: 159438,5
3.

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19, villaprodotti@mail.
ru, 022846333

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

Lotul 7  Produse origine animală(-
carne de pasăre)

15800000-6 Conform 
documenta-
ției standard

AP-03/2022 
din 

01.01.2022

70629,00

Lotul 8 Produse origine animală 
(carne de bovină, cat. I)

13900,00

Lotul 9 Produse din carne 
(parizer, crenvurște)

21600,00

TOTAL: 106129,00
4.

Denumire ÎCAP Coopalimentație a Urecoop Strășeni
IDNO 1004600001206
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Ştefan cel Mare, 117, constantingla-
van@gmail.com, 069867995

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

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, inclusiv TVA

1 Lotul 12 Produse alimentare 
pentru pacienții cu tuberculoză 
prin intermediul tichetelor ali-
mentare

15800000-6 Conform 
documenta-
ției standard

AP-04/2022 
din 

01.01.2022

197500,00

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

3. Alte informații:

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

Nu 

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. Ştefan 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


241

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1  din_02.02.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Medicină Legală 
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004105
Adresa Str. Vl. Korolenko, 8 
Număr de telefon/fax 022 73 87 33 / 067 744 990
E-mail doina.furdui@cml.gov.md
Adresa de internet http://medicina-legala.md
Persoana de contact Furdui Doina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Centrul de Medicină Legală este o instituție publică, pe lîngă 
Ministerul Sănătății, de expertiză judiciară specializată în do-
meniul medicinei legale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri fara Publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Asigurarea spitalizării, alimentării, tratamentului medicamen-
tos, precum și examinărilor și investigațiilor paraclinice (la nece-
sitate)   a personelor supuse expertizelor psihiatrice medico-lega-
le.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii     

Obiectul de achiziție Servicii spitalicești și conexe
Anunțul de participare Nr.: 202201E00407, 202202048 NFP

Data publicării: 13.01.2022
Link: 

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

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

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 18.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire IMSP SC de Psihiatrie
IDNO 1003600150554
Date de contact 

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

mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, 

(022) 85 72 41/76 15 69

e-mail: imsp_scp@ms.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu  

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii spitalicești și conexe 85110000-3 1 serviciu 11 din 
18.01.2022

557 311,00 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu     

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1578919608401-3 din 31.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Țurcan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iar-

gara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500
Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 124 486 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/11534    

Data publicării anunțului de participare 13/01/2020 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Fondul Rutier

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

28.05.2020.   

Denumirea operatorului economic S.R.L. ,,Irinda Prim,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-14/208

Data: 10.06.2020

https://e-licitatie.md/contract-notice/11534
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 124 204 009,21
Inclusiv TVA: 149 044 811,05

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

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[nu se aplică]

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

Acord adițional nr. 1 din 30.09.2021

(-) 642,42

Acord adițional nr. 2 din 30.12.2021

Termen de execuție- 31.12.2022.
Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

 

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru în componență:

                             - Tatiana Rogovei, șef direcție implementare proiecte Î.S.„ASD”

                                   - Alexei Dolganiuc, Director S.R.L. ”UNIVERCONS”

                                   - Igor Galeamov, Director S.R.L. ”Irinda Prim”

                                   -  Nicolae Avram, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,

a examinat, cu ieșirea la fața locului, situația la obiectul „Lucrari de reabilitare a drumului G125 Cimișlia - Iargara - Să-
rata Nouă, sector km 2,70 – 24,50” și s-a constatat următoarele:

   După decaparea imbrăcămintei existente din beton asfaltic pe podul PC211+47,5 s-a constatat că lățimea 
de-facto a golurilor dintre plăcile de racordare și plăcile suprastructurii este mult mai mare decât cea prevăzută în 
proiect. Când rosturile au fost deschise, a devenit clar că dalele de racordare s-au prăbușit de pe zidul de gardă și nu 
se reazemă pe el. Ziduri de gardă înșuși s-a distrus și necesită demolarea și reconstruirea din nou. Pe baza acestui 
fapt, se propune demontarea dalelor de racordare existente, executarea zidurilor de garda noi, montarea longrinelor 
și montarea ulterioară a dalelor de racordare.

 Decalajele dintre plăcile suprastructurii și grinzi la pilele 2 și 3 depășesc semnificativ valorile prevăzute de 
proiect și prin urmare, este necesar să se utilizeze alte tipuri de  rosturi de dilatare. Autorul proiectului a propus o 
variantă alternativă mai viabilă, care prevede executarea unei dale de suprabetonare a suprastructuri care va acoperi 
plăcile și grinzile existente ale suprastructurii pe o suprafață de 434,6 m2. În acest sens, se propune includerea lucră-
rilor de suprabetonare a suprastructuri podului pe o suprafață de 434,6 m2.

 În timpul demontării dalelor de racordare s-a distrus o dală cu dimensiunile 8,0x1,5x0,45 m și trei dale de 
8,0x1,0x0,4 m. În acord cu Autorul proiectului, se propune executarea dalelor de racordare noi din beton armat B30.

 Ca urmare a ploilor torențiale din toamna anului 2020 și din primăvara anului 2021, mai multe elemente ale 
podetului tip cadru de la PC26+21 au fost spălate de un curent de apă. Ca urmare, două blocuri de beton armat s-au 
distrus și nu pot fi refolosite. În acest sens, este necesar să se monteze două blocuri noi de tip ZP10.100, și să se in-
cludă în deviz costul acestor elemente și instalarea lor. În plus, pentru a asigura scurgerea normală a apelor pluviale 
și a reduce riscul de inundare a gospodăriilor situate în apropierea acestui podet, este necesară mărirea volumului 
lucrărilor de curățare și îndreptare a albiei în amonte și aval a podețului  cu 3000 m3.
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  Pe parcursul execuției lucrărilor au apărut un șir de impedimente care pun în pericol desfășurarea lucrărilor 
pe sectorul de drum PC 28+10 – PC77+00, întrucât soluțiile prevăzute în proiectul de execuție nu corespund cu situa-
ția de facto și nu sunt suficiente pentru asigurarea capacității portante și durabilității drumului conform prevederilor 
documentației normative din motiv, că starea terasamentului atestă multiple cedări. Având în vedere situația creată 
grupul de lucru a constatat imposibilitatea continuării lucrărilor conform proiectului inițial și recomandă excluderea 
lucrărilor de pe sectorul sus menționat și în acest sens, de inițiat  o procedură de licitație pentru actualizarea și com-
pletarea proiectului existent, după ce va fi  posibilă continuarea lucrărilor la acest obiect.

 Aceste modificări au apărut în perioada de execuție a lucrărilor, nu puteau fi prevăzute în caietul de sarci-
ni, modificarea data nu afectează  natura generală a contractului. Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de 
prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru 
stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin 
încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjude-
cate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr.3 din 28.01.2022 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări  excluse, lei inclusiv TVA

              S.R.L.”Irinda Prim”  (-) 25 958 196,28
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1623934410983-1 din 03.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial otgon@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumu-

rile publice naționale amplasate teritorial în zona de 
centru al republicii

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 12 821 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623934410983
 https://e-licitatie.md/achizitii/25217/lucrari-de-execu-
tare-a-marcajului-orizontal-pe-drumurile-publice-nati-
onale

Data publicării anunțului de participare 17.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: Programul privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier pentru drumuri publice naționale pent-
ru anul 2021

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

12.07.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L.,,Rutador”
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/183
Data:22.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 12 540 103,66
Inclusiv TVA: 15 048 124,40

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 15.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

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

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

     -

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este finalizat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

        În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, Grupul de lucru tehnic în componența (conform procesului-verbal 
din 11.01.2022):

Drucec Ion , director adjunct a Î.S. „ASD”;

Triboi Petru,  șef,Direcția siguranță rutieră  a Î.S. „ASD ”;

Olaru Gheorghe, șef,Serviciul siguranță rutieră  a Î.S. „ASD ”;

Nagacevschi Andrei, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”;

Bologan Petru, consultant, Serviciul siguranță rutieră  a Î.S. „ASD ”;

Maliu Nicolae, director , S.R.L.,,Rutador”,

a examinat situația la obiectul „Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate 
teritorial în zona de centru al republicii”  și a constatat următoarele:

          Pe sectorul de drum R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5,km 54-59 din cauza, că marginea părții carosabile este 
degradată, nu a fost posibilă aplicarea marcajului rutier în volum de 2690 m2.  

             Pe drumul R3 Chișinău-Hîncesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 29-31,4 a fost aplicat marcaj 
termoplastic în volum de 1342 m2, iar volumul dat este necesar de exclus din contract.

   În acest sens s-a întocmit un devize privind volumele de lucrări care urmeaza a fi excluse în devizul general în 
prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc  drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul 
finalizării lucrărilor la acest obiect.
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 Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), 
dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în Contractul de antrepri-
ză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, 
conform  devizelor, la prețurile ofertei adjudecate.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 1 din 18.01.2022 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

                       S.R.L.,,Rutador” (-) 230 780,20



249

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

nr. 79/21 din 31.11.2021  

Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Direcția Generală Transport Public

 și Căi de Comunicație
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601009657
Adresa Str. Serghei Lazo 18str
Număr de telefon 069959794
Număr de fax 022 (20-46-58)
E-mail oficial dirtrans@dgtpcc
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Anastasiuc Svetlana

svetlana.anastasiuc@pmc.md
Date cu privire la procedura de achiziție

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Servicii  pentru realizarea unei Cercetări Sociologice 
prin metoda de sondaje

  Cod CPV 79320000-3
Valoarea estimată a achiziției 850000,0 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1631772829760
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1631772829760?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare   16/09/2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv 

Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție
Tipul contractului de achiziție Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 05.10.2021

Denumirea operatorului economic „FOP-STAR” SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 79/21

Data:  03.11.2021
Valoarea contractului de achiziție Inclusiv TVA: 850000,0 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului

Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Art.76 alin.(1),p.p.1),2)
Creșterea prețului în urma modificării ------

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631772829760?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631772829760?tab=contract-notice
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Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru 

_________

Alte informații relevante ____________

Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Volumul lucrărilor rămîne a fi  conform p.1.1 al contractului nr.79/21 din 03.10.2021.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
La data  de 21.12.2021 Executorul contractului  SRL „FOP-STAR” a înaintat un demers privind prelungirea contractului 
nr. 79/21 din 03.11.2021, pe motiv nu au fost finalizate toate lucrările prevăzute în contract, cu indicarea factorilor care 
au dus la compromiterea termenului de execuție a lucrărilor:

a. Condițiile meteo nefavorabile au contstituit un impediment pentru efectuarea chestionărilor în stațiile de 
așteptare, afectînd astfel colectarea obiectivă a datelor necesare realizării studiului;
b. Traficul  mic de pasageri în perioada sărbătorilor de iarnă;
 c. Rstricțiile impuse în legătură cu situația pandemică. 

Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 760/21 din 30.12.2021 a fost încheiat 

acordul  adiţional  Nr.1  din  31.12.2021 la contractul nr.79/21 din 03.11.2021 privind: 
Modificarea termenului  de valabilitate a contractului nr. 79/21 din 03.11.2021 pînă la 20.02.2022.

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

„FOP-STAR” SRL ----------------- -------------
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ANUNȚ    

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

nr. 91/21 03.12.2021  

Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Direcția Generală Transport Public

 și Căi de Comunicație
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601009657
Adresa Str. Serghei Lazo 18str
Număr de telefon 069959794
Număr de fax 022 (20-46-58)
E-mail oficial dirtrans@dgtpcc
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Anastasiuc Svetlana

svetlana.anastasiuc@pmc.md
Date cu privire la procedura de achiziție

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie curentă a acceselor și a 
trotuarelor în curțile de bloc din sectorul Botanica, 
municipiului Chișnău 

Cod CPV 45233140-2
Valoarea estimată a achiziției 5 000 000,0  MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1632123090751

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1632123090751?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 20/09/2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv 

Nu se aplică

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 09.11.2021

Denumirea operatorului economic „CREDO INDUSTRY” SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 91/21 

Data:  03.12.2021
Valoarea contractului de achiziție Inclusiv TVA: 5 450 530,37 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632123090751?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632123090751?tab=contract-notice
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Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Art.76 alin.(1),p.p.1),2)
Creșterea prețului în urma modificării ------
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru 

_________

Alte informații relevante ____________

Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
La data  de 23.12.021 a fost prezentată nota informativă  Şefului Direcției Lucrări Edilitare cu solicitarea de aprelungi 
termenul de valabilitate a contractului nr.91/21 din 03.12.2021.                   Nota respectivă a fost întocmită în baza  
demersurilor Antreprenorului, cu prezentarea actelor confirmative privind lucrările efectuate pînă la momentul  
înaintării solicitărilor de prelungire a termenului de valabilitate a contractului. S-a constatat că graficul de efectuare 
a lucrărilor nu s-a respectat din cauza condițiilor metereologice, care n-au permis efectuarea lucrărilor pe șantier, în 
scopul asigurării calității lucrărilor. 
Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 751/21 din 28.12.2021  a fost încheiat 
acordul adiţional privind  modificarea termenului  de valabilitate a contractului nr. 91/21 din 03.12.2021 pînă la 
30.06.2022.

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

„CREDO INDUSTRY” SRL ----------------- -------------
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 14.02.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

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 sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34300000-0 Anvelope 160 buc Anvelope 11.00 R20 sau 
Anvelope 300 500 000,00

2 34300000-0 Anvelope 160 buc Anvelope 12.00 R20 sau 
Anvelope 320 500 000,00

3 34300000-0 Anvelope 1200 buc Anvelope 275/70 R22.5 5 000 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 15 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45247130-0 Apeduct și cana-
lizare -/-

Apeduct și canalizare 
(Accesorii pentru țevi, 
Calorifere din Al, Car-
tușe pentru robinete, 

cherestea în asortiment, 
Closet, Muftă din poli-

propilen , Policarbonat, 
Robinete în asortiment, 
Țevi în asortiment, Teu, 

tub gofrat)

1 300 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
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Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)
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Alte informații:

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

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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. 17 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 18130000-9
Echipament de 

lucru și protecție 
individuală

-/-

Echipament de lucru și 
protecție individuală 

(îmbrăcăminte, încălță-
minte specială, mănuși 
în asortiment, Uniformă 

pentru conducători/
conductori, Măști medi-
cale de unică folosință, 

bahile, Set medical  pro-
tecție individuală, truse 

medicale, Cearșafuri , 
Uniformă pentru paz-

nici, etc)

 1 675 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
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După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34900000-6 Piese pentru bare-
le de troleu -/-

Piese pentru barele de 
troleu (arc barei, bare 

de troleu, cap de troleu, 
cărbune, funie, pivot, 
senzor, susținător de 

bază, cilindre pneumati-
ce, susținător sferic, tra-

ductor inductiv, etc)

2 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Iulie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate
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. Ştefan 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. 16 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 44200000-2
Piloni și lucrări de 
demontare/mon-

tare
-/-

Piloni (beton, metal) și 
lucrări de demontare/

montare
8 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 04 din 14.02.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

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 sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 31710000-6 Utilaj electronic -/-

Utilaj, piese și com-
ponente electronice 

(Complex teleautomatic, 
Instalație de semnalizare 
a scurtcircuitelor în r/c, 

Instalație de semnalizare 
a scurgerilor la pământ 

în r/c)

3 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

aprilie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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. 03 din 14.02.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

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 sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

 
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 31710000-6
Utilaj, piese și 

componente elec-
tronice

-/-

Utilaj, piese și compo-
nente electronice (bloc 
de alimentare, de ba-
lansare, de comandă, 
controler de pedală, 

condensator de filtra-
re, convertizor, diodă, 
modul, plată, subbloc, 
fototranzistor, teristor 

de recuperare, traductor 
de curent, traductor de 
tensiune, tranzistor, etc)

3 000 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
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După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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. 08 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 31532000-4
Agregate și piese 

pentru  utilajul 
electric

-/-

Agregate și piese pen-
tru  utilajul electric (Arc 

principal/secundar recu-
perator, Bandă bumbac/

sticlată, Contacte de 
blocare, Contactor în 
asortiment, Indicator 
gabaritelor  în asorti-
ment, Întrerupător în 
asortiment, izolator, 

motor, releu, soba, ten, 
spidometru,  ventilatoa-

re în asortiment, etc)

1 760 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

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

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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
facturarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate
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. Ştefan 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. 07 din 14.02.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

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 sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34900000-6
Agregate, piese și 

materiale pentru sis-
temul  autodirecție

-/-

Agregate, piese și materiale pentru 
sistemul  autodirecție (arc tijei de 

direcţie, tija de direcție, arbore 
cardanic, axa cardanică mecanis-
mului de direcţie, bara de direcţie 
faţă/spate, bolţ  cu cap sferic  tijei 
de direcție, galeți, roata volanului, 
bolț sferic, borna barei de direcţie 

transversale dreapta/stânga, borna 
tijei de direcție Supermaz dreapta /
stânga, bucșa bronz pentru pivot, 
lagărului pivotului, pivotului, ca-
pac  АКСМ, cap barei de direcție 
AKSM dreapta/stânga, cap tijei 

de direcție drept/stâng, complect 
reparație pivot, distribuitor, flanşă  

АКСМ  20101-260500.006, fuzetă de 
direcție dreapta/stânga, galeţi tija 
de direcție, garnitură de etanşare, 

gresoare în asortiment, mecanism de 
direcție 64229-3400010-01, pivotul 

fuzetei, reductor unghilar 104-
3426010, set pentru reparaţia fuzetei  

(pivot, bucsa, rulment), pompa 
hidraulică)

2 550 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
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După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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. 06 din 14.02.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

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 sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34322100-1

Agregate, piese și 
materiale pentru 
sistemul de frâ-

nare

-/-

Agregate, piese și maeriale 
pentru sistemul de frânare 
(arbore de frânare, bucșe, 
camera de frânare, clichet, 
disc de frânare, distanțator 
față/spate, energoacumu-
lator, garnitura de frână, 

nit aluminium, placuțe de 
frânare, robinet de nive-
lare, robinet de frânare, 

sabot de frânare,  scoaba 
mobilă de frânare, set de 

reparaţie, supapa de acce-
lerație, suport de frânare, 

suport faţă, tambur de frâ-
nare, cilindru de frânare)

3 450 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
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După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
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. Ştefan 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. 13 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34100000-8 AUTOVEHICULE -/-

AUTOVEHICULE (Tractor 
excavator multifuncțio-
nal, Autoplatforme, Mi-
crobuz marfar-pasager, 
Autoturn, autoturisme) 

11 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Februarie-mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 45400000-1
Bunuri pentru întreți-

nerea și reparația clădi-
rilor. Uși, geamuri PVC

-/-

Bunuri pentru întreținerea și 
reparația clădirilor. Uși, gea-
muri PVC (Accesorii pentru 
cablu, Becuri în asortiment, 

Contactor, Corp de iluminare, 
Demaror 4-60 W, Doza exteri-
oară/interioară în asortiment, 

Fir PVS, Fir VVG, Întrerupă-
toare cu 3 pol în asortiment, 
Întrerupător unipolar în asor-
timent, Modul de distribuire 

exterior/interior, Projector 
LED în asortiment, Siguranţă, 
Armatura , Cornier din oțel , 

Geam PVC, Ghips, ghipsocar-
ton, LINOCROM, Linoleum, 

Uși PVC, Beton, Ciment M400, 
Nisip, Pietriș, Tencuială, 

Gresie și faianță, Var, Vopsea 
in asortiment, etc)

1 500 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □

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; în cazul în care contractul este 
împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în 
măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după 
caz

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a 
ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Tipul procedurii de achiziție -

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se 
referă anunțul de intenție

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor sau 
a cererilor de participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electronice.

(DA/NU)

 
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

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 09 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34300000-0 Geamuri și par-
brize -/-

Geamuri și parbrize pen-
tru troleibuzele în asor-

timent (Geam cabina 
șoferului, Parbriz față/
spate, Sticlă laterală, 

Sticla cabinei , Sticla ba-
lustradei cabinei, Sticla 
balustradă, Sticla ober-
lict cabina/salon, Sticla 

spate/ușii etc) 

1 300 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

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

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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
facturarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)
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Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
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. Ştefan 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. 25 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 45259300-0

 Lucrări de racor-
dare a halelor 

de producere la 
agentul termic

-/-
 Lucrări de racordare a 
halelor de producere la 

agentul termic
1 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Iunie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 24 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 50100000-6

 Lucări de repara-
ție și modernizare 

a spălătoriilor 
auto în cadrul 

parcurilor de tro-
leibuze

-/-

Lucări de reparație și 
modernizare a spălători-
ilor auto în cadrul parcu-

rilor de troleibuze

4 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Iunie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 19 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 45321000-3 Lucrări de termoi-
zolare a fațadelor 14 000 m.p. Lucrări de termoizolare 

a fațadelor  4 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Mai  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 10 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 34900000-6
Materiale și piese de 
schimb pentru caro-

serie
-/-

Materiale și piese de schimb 
pentru caroserie (GRABIOL 

STOP JSC 1855-05-228/2  
(Acoperitoare de podea 

sură ), Adeziv geam, Şnur 
Graboweld rotund/colțar, 

Autolin, Piele artificială , Stofă 
auto, Pacaj în asortiment, 

Articulaţie infirioară stânga/
dreapta, bară de protecţie în 

asortiment, Colțar din alu-
minium, Cornier decorativ 
pragului din salon AKSM , 

Chit auto universal, discuri în 
asortiment, Fâșie din alumi-
nium 30mm, lacăte în asorti-
ment,  scaun pasager/șofer, 

Trap pentru invalizi, etc)

2 500 000,00

 
 
 



302

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
facturarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

 
 
 
 



303

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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. 18 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 33700000-7 Masti și dezinfec-
tanți -/-

Masti și dezinfectanți 
(Masca de protecție, 

Dezinfectanți)
 1 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 05 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 44442000-9 Rulmenți în sorti-
ment -/- Rulmenți în sortiment 2 000 000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □

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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
facturarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 20 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 45233222-1 Servicii de asfal-
tare -/- Servicii de asfaltare 1 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □
Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 21 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 65300000-6
Servicii de furni-
zare a energiei 

electrice
-/- Servicii de furnizare a 

energiei electrice 88 000 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

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

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 26 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 45400000-1 Servicii de vopsire 
a pilonilor 15 000 m.p.  Servicii de vopsire a pi-

lonilor 1 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 12 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44100000-1
Sortiment de 

produse metalice 
METIZE

-/- Sortiment de produse 
metalice METIZE 2 300 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

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

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 22 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 30100000-0

 Utilaj pentru sta-
țiile de așteptare 
(Panouri informa-

ționale )

200 unit
 Utilaj pentru stațiile de 
așteptare (Panouri infor-

maționale )
10 800 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-



324

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

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. Ştefan 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. 23 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 31100000-7
 Utilaj pentru 

substațiile de trac-
țiune

-/- Utilaj pentru substațiile 
de tracțiune 2 500 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

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
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Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Iulie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-
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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 □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 11 din 14.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Numărul de telefon/fax 022 204 129, 022 204 109, 022 204 145
Adresa de e-mail ale entității contractante rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet ale entității contractante rtec.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitiuc Irina, 022 204 109

Popescu Valentin, 022 204 129
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)

SIA ”RSAP” MTender

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

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 44810000-1 Vopsele și materi-
ale pentru vopsire -/-

Vopsele și materiale 
pentru vopsire (vop-

sea, chit, dizolvant, clei, 
grund, Silicon transpa-
rent, Banda adeziva/de 
mascare/de transporta-
re, Hârtie abrazivă, etc)

1 250 000,00

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □
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; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD115

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.
Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)
Tipul procedurii de achiziție -
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de 
c o m e n z i 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
f a c t u r a r e a 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor 
utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Aprilie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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. Ştefan 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 PARTICIPARE 
Nr. 6 din 14.02.2022 

privind achiziționarea microbuselor cargo-pasageri 
prin procedura de achiziție:  

Licitație deschisă – «Furnizarea autovehiculelor cargo-pasageri» Nr. MTG-L-06/22

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: R. Moldova, or. Drochia, s.Tarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405  

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: docu-
mentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldovatran-
sgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria 
AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de 
achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor/ 
lucrărilor

Unitatea 
de măs-

ură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referință

Valoarea estimată 
MDL (fără TVA)

1 34114400-3 Autovehicule 
cargo-pasageri

buc 2
1.EURO 5 și mai înalt 
2. să respecte cerințele Legislației 
RM

1 428 600,00

 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot; 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ____.

9. 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 exicuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului.
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Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul Cumpărătorului, sau se 
prezintă Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul.

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502;  
TVA 5200032. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată:  

- Avans – 0 %. 
- Plata pentru bunuri se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul 
Vînzătorului, în baza facturii emise de către prestator, conform contractului, cu o posibilă plată amânată 
până la 90 zile de la livrarea mărfii.

12. 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 stabilit de Banca Națională a Moldo-
vei la  ziua deschiderii ofertelor.

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) 
- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ROM / RUS.

14.  Termenii și condițiile de livrare solicitate: Termenul de livrare - Trim. III.

Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,155

15. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul întra în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă la 
executarea integrală a obligațiunilor de către Părțile contractante.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
d/o

Descrierea cerinței Mod de demonstrare a cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1
Criteriile sunt specificate în documentația de 
atribuire/specificații tehnice  
(conform model - se anexează)

Prezentarea actelor confirma-
tive Obligatoriu

         Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și 
semnate de către ofertant, inclusiv prin aplicarea semnăturii electronice.

         Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind com-
pletate cu informația solicitată. 
         Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.
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17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după 
caz : 

- în cazul în care entitatea contractantă a publicat în anunțul de intenție toată informația care este prevăzută pen-
tru anunțul de participare;

- într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile 
pentru entitatea contractantă.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

- marfa corespunde documentației de atribuire (specificații tehnice); 
- calitatea mărfii; 
- prețul avantajos.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut /  Calitatea mărfii / Termen de livra-
re / Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare/ Perioada de garanție a bunurilor.

20. 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. Denumirea factorului de evaluare Ponderea %

1 Criteriul celui mai mic preț 70

2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare 
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;

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

- pe: [data]  conform informației SIA RSAP MTENDER.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
        Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (Ofertele întârziate vor fi respinse).

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
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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 publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ANUNȚ DE 
INTENȚIE  Nr.7 din 06.01.2022.

27. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2022.   

28. În cadrul procedurii de achiziție publică sectoriale 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 direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md .

Președintele grupului de lucru ______________________________  

Documentație de atribuire  
la anunțul de participare 

1. 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 practicarea acestui 
tip de activitate; 
- experiența în domeniul dat - minim 3 ani; 
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri; 
- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunu-
rilor și valorilor încredințate; 
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

2. Materiale, compatibi-
lități, reglementări tehnice și standarde utilizate. Conform prevedrilor Legislației în vigoare.

3.  Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. 
d/o

Descrierea cerinței Mod de demonstrare a cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Ofertă: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

2 Informație generală: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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3 Rechizite: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

4 Experiența similară în ultimii trei ani: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

5 Declarație privind eligibilitatea: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

6

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

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model se anexează)

Obligatoriu

7 Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitate cu prevederile legale:

Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinde-
rii; Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității economice financi-
are:

Extras din registrul de stat al persoanelor juridi-
ce; Obligatoriu

Certificatul privind lipsa sau existența restanțe-
lor la bugetul public National, eliberat de către 
Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii 
- copie, confirmat prin aplicarea semnăturii elec-
tronice;

Obligatoriu

9

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului, pe perioada ultimilor 
trei ani

Declarație privind lista principalelor livrari/pre-
stări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care 
atestă experiența similară, semnată și ștampilată 
și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice 
(conform model - se anexează).

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii aso-
cierii împreună) trebuie să demonstreze că a li-
vrat bunuri/lucrări  în ultimii 3 ani:

- lista contractelor similare executate în ultimii 3 
ani,  în care să se conţină cel puţin un contract de 
livrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică 
de 75% din valoarea viitorului contract , sau 

-valoarea cumulată a tuturor contractelor execu-
tate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau 
mai mare decît valoarea viitorului contract, sau

- cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii 
trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a 
obiectului achiziției propuse - va demonstra con-
form datelor din rapoartele financiare prezenta-
te. (conform model - se anexează).

Obligatoriu

10
Certificat de atribuire a contului bancar

Raportul financiar - copie confirmată prin sem-
nătura electronică Obligatoriu

Copie – eliberată de banca deținătoare de cont. Obligatoriu

11
Condiții de plată:

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%;  
Achitarea pentru  bunuri se efectuează în ter-
men de 90 de zile după semnarea Procesului 
verbal de recepție a lucrărilor executate în baza 
facturii fiscale;

Obligatoriu
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12 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: 
Garanție bancară emisă de către instituția finan-
ciară 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 contractan-
te confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată 
și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a participantului. (Cumpărătorul res-
tituie garanția în termen de 15 zile din momentul 
semnării Contractului cu câștigătorul desemnat 
în cadru procedurii de achiziții).

Obligatoriu

13 Garanția de bună execuție 5% din valoarea 
contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă 
de către instituția financiară unde se deservește 
ofertantul în valoare de 5% din suma contractu-
lui fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 
decât valabilitatea contractului sau prin transfer 
la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confir-
mate prin aplicarea semnăturii electronice a par-
ticipantului (se prezintă odată înainte de semna-
rea contractului). 

Obligatoriu

14 Act ce atestă dreptul de a presta serviciile 
solicitate

Licență de activitate și Autorizația de funcționa-
re, copie confirmată prin semnătura electronică Obligatoriu

15 Asigurarea standardelor calității:

- Certificate de calitate / conformitate a principa-
lelor grupuri de bunuri;

- Perioada de garanție a bunurilor - termen mi-
nim 3 ani sau 100 000 km;

Obligatoriu

4. Condiții referitoare la contract:

• 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;

• Achitarea – Plata va fi efectuată în timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către 
Autoritatea contractantă;

• Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Execu-
tantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o 
penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Specificații de preț:

Obiectul: Autovehicule cargo-pasageri

Numărul: MTG-L-06/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6, 7, 8, 9:

№ 
Denumirea bu-
nului

/produsului

Unita-
tea de 
măsu-

rare

Canti-
tatea

Termenul
de livrare/
prestare

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Preț unitar 
(fără TVA)

Suma cu 
TVA

Suma 
fără 
TVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Microbuse  
cargo-pasageri 2 buc      

Suma 
totală:
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     Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Autovehicule cargo-pasageri 
     Numărul: MTG-L-06/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

№ Denumirea bunu-
rilor solicitate

Unitatea de 
măsură

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea con-

tractantă

Specificarea 
tehnică depli-

nă propusă 
de către ofer-

tant

Standarde 
de referinţă

Ţara de 
origine

Produ-
cătorul

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Microbuse  
cargo-pasageri 2 buc

1.EURO 5 și mai 
înalt 
2. să respecte 
cerințele Legislației 
RM

       

 
     Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

__________________________________ 

         ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: ________________________________________________________lei, fără TVA
                                                               (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre) TOTAL________________________________________________________lei cu TVA                                                                                                        

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_______________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile
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Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  _________________________
______________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ş.
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

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:

_______________________________________________________________________________ 
                                                                 (de indicat profesiile și categoriile de calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei
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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.Ş.

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POŞTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş. 
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

  _____________________________________ 

    (denumirea  operatorului economic)

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: __________________ ________________________________
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Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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Anexa nr. 4

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, LŞ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:________________________________________

Semnat: _______________________________________________

Nume/prenume: ________________________________________

Funcţia: _______________________________________________

Denumirea operatorului economic  __________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o

Obiectul 
contractu-

lui

Denumirea/
numele be-
neficiaru-
lui/Adresa

Calitatea Furnizo-
rului/

Prestatorului*)

Preţul contrac-
tului/ valoarea 
bunurilor/ser-
viciilor livrate/

prestate

Cantitatea 
(buc., km., 
serv.; ș.a.)

Perioada de 
livrare/

prestare (luni)

1          
2          
...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
Nr. 12 din 11.02.2022 

privind achiziționarea   servicii de pază 
prin procedura de achiziție:

Licitație deschisă – « Asigurarea pazei obiectelor SRL”Moldovatransgaz”» Nr. MTG-L-12/22

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: R. Moldova, or. Drochia, s.Tarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405  

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: docu-
mentația de atribuire (caiet de sarcini) este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldovatran-
sgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria 
AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de 
achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor/ 

lucrărilor

Unitatea 
de măs-

ură

Cantitatea Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-

de de referință

Valoarea estimată 
MDL (fără TVA)

1 79713000-5 Servicii de pază - - Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 2 239 917,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot; 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ____.

9. 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).

  Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul Beneficiarului.
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Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului:

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: D95VI022513100000003MDL; BC „Victoria-
bank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată:  

- Avans – 0 %. 
- Plata pentru servicii se va face în lei.  
- Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 30 zile calendaristice de la data recepționării 
facturii fiscale de către Autoritatea contractantă; 

12. Ofertele se prezintă în valuta: MDL. 

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 stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

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) 
- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ROM / RUS.

14. Termenii și condițiile de livrare solicitați: prestarea serviciilor va fi asigurată pe parcursul 12 luni, după data 
semnării contractului, sau până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

15. Termenul de valabilitate a contractului: Contract întra în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă 
la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție: 

Nr. 
d/o

Descrierea cerinței Mod de demonstrare a cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1
Criteriile sunt specificate în documentația de 
atribuire/specificații tehnice  
(conform model - se anexează)

Prezentarea actelor confirma-
tive Obligatoriu

         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 com-
pletate 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 a procedurii negociate), după 
caz : 

- în cazul în care entitatea contractantă a publicat în anunțul de intenție toată informația care este prevăzută pentru anunțul 
de participare;

- într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru entitatea 
contractantă.
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18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut / Capacităti profesionale (Ca-
lificarea) / Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea %

1 Criteriul celui mai mic preț de ofertă 80%

2 Criteriul  - Capacități profesionale (calificarea) 10%

3 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de 
achiziții 10%

Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie după criterii în următorul vo-
lum:

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80  unde, 

V – evaluarea prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei ; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

- pe: [data]  conform informației SIA RSAP MTENDER.

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
        Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (Ofertele întârziate vor fi respinse).

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

28. 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.

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ANUNȚ 
DE INTENȚIE  Nr.7 din 06.01.2022.

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.02.2022.   

31. În cadrul procedurii de achiziție publică sectoriale se va utiliza/accepta:
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Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice nu se accepta

Facturarea electronică se va utiliza

Plățile electronice se va utiliza
Alte informații relevante: 

Pentru detalii adresați direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md .

Președintele grupului de lucru ______________________________   

Documentație de atribuire la anunțul de participare
Obiectul: Servicii de pază fizică. 

Numărul: MTG-L-12/22;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: „Moldovatransgaz” SRL, Republica Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

1. Descriere general, Informaţii:

Asigurarea cu pază și protecție fizică a obiectelor „Moldovatransgaz” SRL, a colaboratorilor, cât și a bunurilor care 
se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de 
pagube materiale conform graficelor prestabilite și prevederilor legale în vigoare:

nr. 
d/o

Denumirea obiectivului, 
numărul postului și adresa Obligațiunile funcționale Ieșiri / In-

trări: Regimul de lucru pază

1

Oficiul Central MTG, Sec-
torul liniar de producere 
Chișinău-1, mun. Chișinău, 
str. Vadul lui Vodă, 155 –  
3 posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizică, 
a teritoriului sectorului, colaborato-
rilor, cât și a bunurilor care se află în 
incinta obiectelor împotriva furturilor, 
a distrugerilor, incendiilor, precum și a 
altor acțiuni producătoare de pagube 
materiale

Autotransport 
și personal

Regimul de lucru: 24h. Timpul 
pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 

Duminică; cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători.

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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2

Sectorul liniar de producere 
Drochia,  
r-nul Drochia,  
s. Țarigrad –  
2 posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizică, 
a teritoriului sectorului, colaborato-
rilor, cât și a bunurilor care se află în 
incinta obiectelor împotriva furturilor, 
a distrugerilor, incendiilor, precum și a 
altor acțiuni producătoare de pagube 
materiale

Autotransport 
și personal

Regimul de lucru: 24h. Timpul 
pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 

Duminică; cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători

3
Sectorul liniar de producere 
Vulcănești, r-nul Cahul, s. 
Burlăceni – 1 post

Asigurarea cu pază și protecție fizică, 
a teritoriului sectorului, colaborato-
rilor, cât și a bunurilor care se află în 
incinta obiectelor împotriva furturilor, 
a distrugerilor, incendiilor, precum și a 
altor acțiuni producătoare de pagube 
materiale

Autotransport 
și personal

Regimul de lucru: 24h. Timpul 
pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 

Duminică; cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători

4
Sectorul liniar Şoldănești, 
s.Şestaci  
– 1 post

Asigurarea cu pază și protecție fizică, 
a teritoriului sectorului, colaborato-
rilor, cât și a bunurilor care se află în 
incinta obiectelor împotriva furturilor, 
a distrugerilor, incendiilor, precum și a 
altor acțiuni producătoare de pagube 
materiale

Autotransport 
și personal

Regimul de lucru: 24h. Timpul 
pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 

Duminică; cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători

5

Stație măsurare gaze 
Căușeni, r-nul Căușeni, 
s.Tocuz  
- 2 posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizică, 
a teritoriului sectorului, colaborato-
rilor, cât și a bunurilor care se află în 
incinta obiectelor împotriva furturilor, 
a distrugerilor, incendiilor, precum și a 
altor acțiuni producătoare de pagube 
materiale

Autotransport 
și personal

Regimul de lucru: 24h. Timpul 
pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 

Duminică; cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea serviciilor:

- termenul de prestare: prestarea serviciilor va fi asigurată pe parcursul 12 luni, după data semnării contractului, 
sau până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți;

- asigurarea cu pază și protecție fizică a obiectelor Beneficiarului, a colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află 
în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acţiuni producătoare de 
pagube materiale conform graficelor prestabilite și prevederile legale în vigoare;

- asigurarea ordinii și securității în incinta și pe perimetrul obiectelor Beneficiarului;

- asigurarea controlului accesului în interiorul obiectelor conform procedurilor interne stabilite de Beneficiar;

- asigurarea respectării normelor specific/legale ce țin de protecția muncii, securitatea anti incendiară și protecția 
mediului în conformitatea cu prevederile legale;

-  asigurarea cu personal instruit și capabil de a gestiona sistemele de securitate existente ale întreprinderii.

-  asigurarea serviciilor de pază fizică pentru 5 teritorii a sectoarelor al „Moldovatransgaz” SRL. 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice și standarde utilizate

          Conform prevedrilor Legislației în vigoare.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte 
taxe, cheltuieli ocazionale de furnizare a acestora, alte costuri necesare pentru executarea contractului). Calita-
tea serviciilor prestate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.

5. Cerințe față de operatorii economici și serviciile prestate:
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• 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, copie confirmată prin 
semnătura electronică,copia pașapoartelor tehnice a unităților auto utilizate de către agenții de pază întru 
intervenție rapidă ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate.

• dotarea personalului de supraveghere cu tehnică necesară cât și de cadre calificate.

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri.

• să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, 
bunurilor și valorilor încredințate;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului

• să aducă la cunoștință imediat conducerii autorității contractate și șefului său ierarhic superior, despre producerea 
fiecărui eveniment, în timpul prestării serviciului și despre măsurile întreprinse;

• să răspundă de executarea corectă a atribuțiilor de serviciu de către agenții de pază desemnați, precum și de 
pregătirea și specializarea acestora;

• agenții de pază sunt obligați să cunoască și să respecte obligațiunile ce le revin, fiind direct răspunzători pentru 
paza și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate, precum și respectarea regulamentelor interne 
în vigoare vizând activitățile de pază, puse la dispoziție/aduse la cunoștință de către Beneficiar; 

• Instituția de Pază necesită un staj de activitate nu mai puțin de 5 ani în ramura vizată.

• Dispunerea de echipaje mobile de reacționare rapidă în caz de necesitate, angajații fiind bine instruiți, antrenați, 
dotați cu echipament special.

• Dispunerea de nu mai puțin de 10 (zece) echipaje mobile, iar dislocarea acestora să fie în imediata apropiere a 
obiectelor SRL „Moldovatransgaz”.

• Disponibilitate de a dota operatorii Stațiilor de Distribuire a Gazelor (SDG) cu butoane de alarmă în caz de 
necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile a Instituției de Pază la obiectele  SRL 
„Moldovatransgaz”, care nu dispun de pază fizică și supraveghere tehnică specială, amplasate pe teritoriul R. 
Moldova. Inclusiv instalarea butonului de alarmă telefonic persoanelor împuternicite din partea beneficiarului, în 
scopul reacționării imediate în cazuri de urgență.

• La necesitate de urgență, intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă  a Instituției de Pază la obiectele 
amplasate pe teritoriul R.Moldova la diverse distanțe de localitățile populate, să fie prezente nu mai târziu 30 de 
minute de la solicitarea Beneficiarului, pînă la 5 minute - sectoarele de producere, conform listei.

• prin înaintarea ofertei în cadrul procedurii de achizitie a serviciilor de pază și protecție realizate de SRL 
Moldovatransgaz, ofertantul (agentul de pază și protecție) îți asumă angajamentul/obligația de a despăgubi 
autoritatea contractantă pentru survenirea unor prejudicii materiale ca urmare a executării necorespunzătoare 
a ofertei prezentate și/sau a obligațiilor contractuale asumate ulterior față de SRL Moldovatransgaz (ex. agenții 
de pază a ofertantului au ajuns cu întârziere la obiectul deservit sau luat sub pază de la declanșarea alarmei, iar 
răufăcătorii nu au fost identificați/reținuți și transmiși organelor competente).

• personalul de paza si patrulare la obiectele SRL „Moldovatransgaz” necesita cunoștința de ramura, privind specificul 
activității, experiența de activitate, iar fiecare agent de pază să posede certificat special eliberat de SRL „Flacăra 
Albastra” ce adeverește frecventarea cursurilor speciale in domeniul gaze.

• agenții de pază sunt obligați să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul edificiului, pentru a 
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității beneficiare;

• să permită accesul în edificiu numai în conformitate cu reglementările legale și cu ordinele interne, să efectueze 
controlul la intrarea și la ieșirea din incinta edificiului a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, 
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documentelor și altor bunuri;

• să întocmească și să transmită spre aprobare Planurile de pază.

• agenții de paza încadrați în executarea obligațiilor de paza și protecţie a obiectelor SRL „Moldovatransgaz”, 
urmează sa prezinte schema completa de vaccinare împotriva infecției COVID.

• Serviciile/obligațiile asumate vor fi prestate nemijlocit de către Întreprinderea desemnata câștigătoare a 
concursului, iar serviciile nu vor fi transmise spre executare unor persoane terțe.

Fiecare gardian dispune de: 
- experiența în domeniul supravegherii și protecției obiectelor  - minim 3 ani; 
- permis port armă; 
- uniformă de serviciu, legitimație; 
- certificat de calificare în domeniu;  
- mijloace moderne de legătură – telefoane mobile, radioemițătoare cu spectru autorizat, căști, veste antiglonț, 
bastoane de cauciuc, șochere pentru autoapărare, lanternă projector, complet de uniformă conform anotimpului și 
condițiilor meteorologice.  

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1
Ofertă: Semnat electronic de către operatorul economic (conform mo-

del - se anexează și cu specificația de prețuri conform modelului 
anexat)

Obligatoriu

2
Propunerea tehnică: Semnat electronic de către operatorul economic cu specificația 

tehnică (conform documentației de atribuire) Obligatoriu

3 Informație generală: Semnat electronic de către operatorul economic (conform mo-
del - se anexează) Obligatoriu

4 Experiența similară în ultimii trei ani: Semnat electronic de către operatorul economic (conform mo-
del - se anexează) Obligatoriu

5 Dotarea tehnică și personal necesară 
pentru executarea contractului: Semnat electronic de către operatorul economic Obligatoriu

6 Declarație privind eligibilitatea: Semnat electronic de către operatorul economic (conform mo-
del - se anexează) Obligatoriu

7

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația con-
damnării  pentru participarea la acti-
vităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă și/
sau spălare de bani

Semnat electronic de către operatorul economic (conform mo-
del se anexează) Obligatoriu

8
Dovada înregistrării persoanei juri-
dice, în conformitate cu prevederile 
legale:

1. Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii;

Obligatoriu2. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;

- copii confirmate prin semnătură electronică;

9 Act ce atestă dreptul de a presta ser-
viciile solicitate

Licență de activitate și Autorizația de funcționare, copie confir-
mată prin semnătura electronică,copia pașapoartelor tehnice a 
unităților auto utilizate de către agenții de pază întru intervenție 
rapidă ș.a.

Obligatoriu
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10

Demonstrarea experienței operato-
rului economic în domeniul de acti-
vitate aferent obiectului contractului, 
pe perioada ultimilor trei ani

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară, sem-
nată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electro-
nice (conform model - se anexează).

Obligatoriu

11 Certificat de atribuire a contului 
bancar Copie – eliberată de banca deținătoare de cont Obligatoriu

12 Neimplicarea în practici frauduloase 
și de corupere Declarație pe proprie răspundere Obligatoriu

13 Raportul financiar Copie confirmată prin semnătura electronică Obligatoriu

14 Condiții de plată:

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%;  
Achitarea pentru  servicii se efectuează în mărime de 100% timp 
de 30 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de 
către Autoritatea contractantă;

Obliga-
toriu

 
15

Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară 
emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul 
în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de vala-
bilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la 
contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, 
ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a participantului. (Cumpărătorul restituie garanția în termen 
de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desem-
nat în cadru procedurii de achiziții).

Obliga-
toriu

Condiții referitoare la contract:

• 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;

• Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 30 zile calendaristice de la data recepționării facturii 
fiscale de către Autoritatea contractantă;

• Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, 
Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o 
penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Specificații tehnice:

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5 și 6:

nr. d/o
Denumirea 

obiectului și 
adresa

Obligațiunile funcționale Regimul de lucru 
pază

Specificarea 
tehnică deplină 
propusă de că-

tre ofertant

Standarde de 
referință

 1 2 3 4 5 6

1

Oficiul Central 
MTG, Sectorul 
liniar de produc-
ere Chișinău-1, 
mun. Chișinău, 
str. Vadul lui Vodă, 
155 – 3 posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizi-
că, a teritoriului sectorului, colabo-
ratorilor, cât și a bunurilor care se 
află în incinta obiectelor împotriva 
furturilor, a distrugerilor, incendii-
lor, precum și a altor acțiuni produ-
cătoare de pagube materiale

Regimul de lucru: 
24h.Timpul pazei: 
08.00 – 08.00 / Luni 
– Duminică; cu pază 
în zilele de odihnă și 
sărbători.
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2

Sectorul liniar de 
producere Dro-
chia, r-nul Dro-
chia,  
s. Țarigrad – 2 
posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizi-
că, a teritoriului sectorului, colabo-
ratorilor, cât și a bunurilor care se 
află în incinta obiectelor împotriva 
furturilor, a distrugerilor, incendii-
lor, precum și a altor acțiuni produ-
cătoare de pagube materiale

Regimul de lucru: 
24h. Timpul pazei: 

08.00 – 08.00 / 
Luni – Duminică; 

cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători.  

3

Sectorul liniar 
de producere 
Vulcănești, r-nul 
Cahul,  
s. Burlăceni – 1 
post

Asigurarea cu pază și protecție fizi-
că, a teritoriului sectorului, colabo-
ratorilor, cât și a bunurilor care se 
află în incinta obiectelor împotriva 
furturilor, a distrugerilor, incendii-
lor, precum și a altor acțiuni produ-
cătoare de pagube materiale

Regimul de lucru: 
24h. Timpul pazei: 

08.00 – 08.00 / 
Luni – Duminică; 

cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători.  

4
Sectorul liniar Şol-
dănești, s.Şestaci 
– 1 post

Asigurarea cu pază și protecție fizi-
că, a teritoriului sectorului, colabo-
ratorilor, cât și a bunurilor care se 
află în incinta obiectelor împotriva 
furturilor, a distrugerilor, incendii-
lor, precum și a altor acțiuni produ-
cătoare de pagube materiale

Regimul de lucru: 
24h. Timpul pazei: 

08.00 – 08.00 / 
Luni – Duminică; 

cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători.  

5

Stație măsurare 
gaze Căușeni, 
r-nul Căușeni, 
s.Tocuz -  
2 posturi

Asigurarea cu pază și protecție fizi-
că, a teritoriului sectorului, colabo-
ratorilor, cât și a bunurilor care se 
află în incinta obiectelor împotriva 
furturilor, a distrugerilor, incendii-
lor, precum și a altor acțiuni produ-
cătoare de pagube materiale

Regimul de lucru: 
24h. Timpul pazei: 

08.00 – 08.00 / 
Luni – Duminică; 

cu pază în zilele de 
odihnă și sărbători.    

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț:

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
obiectului şi 

adresa

Unitatea 
de măsură Cantitatea Preţ unitar 

(fără TVA)
Preţ unitar 

(cu TVA)

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu TVA

  1 2 3 4 5 6 7 8

1 79713000-
5

Oficiul Central 
MTG, Sectorul lin-
iar de producere 
Chișinău-1, mun. 
Chișinău, str. Vadul 
lui Vodă, 155 

post 3        

2 79713000-
5

Sectorul liniar de 
producere Drochia,  
r-nul Drochia,  
s. Țarigrad 

post 2
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3 79713000-
5

Sectorul liniar de 
producere Vul-
cănești,  
r-nul Cahul,  
s. Burlăceni 

post 1

4 79713000-
5

Sectorul liniar Şol-
dănești, s.Şestaci post 1

5 79713000-
5

Stație măsurare 
gaze Căușeni, r-nul 
Căușeni, s.Tocuz 

post 2

Suma totală:    

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

__________________________________ 

         ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: ________________________________________________________lei, fără TVA
                                                               (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________lei,

(suma în litere și în cifre) TOTAL________________________________________________________lei cu TVA                                                                                                         
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III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_______________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  ________________________
_______________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ş.
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

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:

_______________________________________________________________________________ 
                                                                 (de indicat profesiile și categoriile de calificație)
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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.Ş.



362

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POŞTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş. 
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

  _____________________________________ 

    (denumirea  operatorului economic)

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: __________________ ________________________________
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Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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Anexa nr. 4

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, LŞ

Data completării: ___________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o

Obiectul 
contractu-

lui

Denumirea/
numele be-
neficiaru-
lui/Adresa

Calitatea Furnizo-
rului/ 

Prestatorului*)

Preţul contrac-
tului/ valoarea 

bunurilor/ 
serviciilor livra-

te/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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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 09/1 din “14” februarie 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: „Moldovatransgaz” SRL - operatorul siste-
mului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 
din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate
Unitatea 
de mă-
sură

Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-
rință

Valoarea estimată 

(lei fără TVA)

1 38424000-
3

Echipament 
pentru masurare presiunii, presi-
unii diferențiale si temperaturii

buc 60
Conform documen-
tației 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 se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
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10. Cerințe față de operatorii economici:

• să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

• să nu se afle în proces de lichidare;

• să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

• să nu-i fie stopată activitatea; 

• sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligații-
le financiare față de fondurile de stat;

• să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practi-
carea acestui tip de activitate;

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

• Să fie înregistrată  în   «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului 
HG212/2018 (operatorii economici, interesați să îndice în ofertă numărul de înregistrare din 
„Lista producătorilor” echipamente electrice și electronice (EEE)

11. După caz, orice garanții solicitate:  

• Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.(Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 
zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.)

•  Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului. (Cumpărătorul 
restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii 
fără obiecții.)

12. Principalele modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul vân-
zătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe cate-
gorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

13. Principalele cerințe la depunerea ofertei:      

• Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu vor fi acceptate;

• Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

• Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română sau rusa.

• Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depune-
rea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse 
în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei 
naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.
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14. Termenii și condițiile de livrare solicitați: :  

- termen de livrare:  trim. II -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: Contractul întra în vigoare din momentul semnării și este 
valabil 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 mi-
nim/ Obligati-

vitatea

1 Oferta:

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de 
participare, semnat și stampilat de către operatorul econo-
mic,

 confirmat prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și 
stampilat de către operatorul economic, confirmat prin sem-
nătură electronică;

Obligatoriu

Specificații de preț: conform documentația de atribuire (con-
form model - se anexează); Obligatoriu

Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (con-
form model - se anexează); Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție ban-
cară 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 dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOL-
DOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 
1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC 
„Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 
5200032.

Obligatoriu
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3 Demonstrarea eligibilității 
de către ofertant/candidat:

Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură elec-
tronică (conform modelului             Anexa nr. 3 la anunțul de 
participare);

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efec-
tivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activități ale unei organizații sau grupări crimi-
nale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată 
și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin 
semnătură electronică (conform modelului   Anexa nr. 4 la 
anunțul de participare);

Obligatoriu

4
Demonstrarea capacității de 
exercitare a activității profe-
sionale:

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a în-
treprinderii 

Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii con-
firmate prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat 
prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil 
la data deschiderii;

Obligatoriu

Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul 
economic, confirmat prin semnătură electronică (conform 
Anexei nr. 5 la Anunțul de participare)

Obligatoriu

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, 
confirmat prin semnătură electronică (conform Anexei nr. 6 
la Anunțul de participare)

Obligatoriu
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5 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul 
public national, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, va-
labil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea sem-
năturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor 
la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii 
ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea 
contractantă pe site-ul Fisc.md);

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confir-
mat prin aplicarea semnăturii electronice;

Obligatoriu

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform Anexei nr. 7 la 
Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra 
experiența în domeniul de activitate :

Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de activitate, (conform Anexei nr. 8 la Anunțul 
de participare), care atestă experiența similară, semnată și 
ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreu-
nă) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: 
- un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări simila-
re cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a 
fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului con-
tract 

sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoa-
rea viitorului contract 

sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - 
nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției 
propuse 

- va demonstra conform datelor din rapoartele financiare 
prezentate;

Obligatoriu

6 Demonstrarea capacității 
tehnice și /sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de 
sarcini; Obligatoriu

Criteriul abilității profesionale:

disponibilitatea de angajați calificați
Obligatoriu

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampi-
lat, și confirmat prin semnături electronică; Obligatoriu

Document care atestă relația ofertantului cu producătorul 
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 ter-
men de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire 
predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o 
dată în lună;

Obligatoriu
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9
Garanția de bună execuție  
5% din valoarea contractu-
lui:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către insti-
tuția financiară unde se deservește  ofertantul în valoare de 
5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabi-
litate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin 
transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă 
odată cu semnarea contractului).

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOL-
DOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 
1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC 
„Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 
5200032. 

Obligatoriu

Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;

• Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertan-
ților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în docu-
mentele de atribuire,la momentul depunerii ofertei;

•    Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate 
și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

•    Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

17.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut /  Calitatea mărfii 
/ Termeni de livrare / Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simila-
re / Capacității tehnice și profesionale.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor.

Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie după cri-
terii în următorul volum:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Criteriul celui mai mic preț 70
2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-

lare de achiziții
10

3 Capacității tehnice / perioada de garanție a bunurilor 20

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 70 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
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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: 14.02.2022

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
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Numărul : MTG-L-09/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunuri-
lor solicitate

Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Preț unitar 
fără TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termen de 
livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Convertizor de pre-
siune diferențială buc 30

       

2 Convertizor de pre-
siune buc 15

3 Convertizor de tem-
peratură 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:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 

contractantă

Specificarea 
tehnică de-

plină propu-
să de către 

ofertant

Standarde 
de refe-

rință

Țara de 
origine Producătorul

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Convertizor de 
presiune dife-

rențială 30 buc

Conform documentației de 
atribuire

 (caietului de sarcini)

     

Convertizor de 
presiune 15 buc

Convertizor de 
temperatură 15 buc

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________
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Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________
____________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile
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Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ş.
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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, LŞ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

 

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

_____________________________________ 

    ( denumirea  operatorului economic)

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul 
operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:
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_______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POŞTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş. 
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat 
contractele 

________________________________________________________________________________

similare și de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare 
opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________
____

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
_______ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-
verbale de recepție fața de devizele de cheltuieli anexate la 
contracte:_______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ________________
_______________________________________________________________

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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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 livra-
re/prestare (luni)

1

 

 

 

   

2          

...          

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 
asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 02 din  15.02.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:  

Licitație deschisă – «Furnizarea Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz» 

Nr. MTG-L-02/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): „Moldo-
vatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza 
Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Lot

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rință

Valoarea esti-
mată 

(lei fără TVA)

1
44212320-8

LOT  1

Box pentru 
instalarea 

gazcromato-
grafului

buc 3 Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 3 550 000.0

2 44212320-8 LOT  2*

Box pentru 
instalarea 

gazcromato-
grafului

buc 2* Conform documentației de 
atribuire (caietului de sarcini) 2 366 700.0

Valoarea estimativă totală:                                                                                                      5 916 700.0

*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltu-
ielilor menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Cerințe față de operatorii economici:

• să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

• să nu se afle în proces de lichidare;

• să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

• să nu-i fie stopată activitatea; 

• sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligații-
le financiare față de fondurile de stat;

• să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practi-
carea acestui tip de activitate;

• să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

• să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

11. După caz, orice garanții solicitate:  

• Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.(Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 
zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.)

•  Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului. (Cumpărătorul 
restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii 
fără obiecții.)

12. Principalele modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Plata se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul vân-
zătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe cate-
gorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

13. Principalele cerințe la depunerea ofertei:      

• Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu vor fi acceptate;

• Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

• Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română sau rusa.

• Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depune-
rea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse 



390

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei 
naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

14. Termenii și condițiile de livrare solicitați: :  

- termen de livrare: 

LOT 1  –  trim. II  2022;

LOT 2  – trim. IV 2022;

- condiții de livrare: 

LOT 1 – SDG Chișinău;

                SDG Rezina; 

                SDG Vulcănești;

LOT  2 – SDG Bălți;

                SDG Ungheni;

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 se-
lecție (Descrierea criteriului/

cerinței)
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea

1 Oferta:

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de partici-
pare, semnat și stampilat de către operatorul economic,
 confirmat prin semnătură electronică;

Obligatoriu

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat 
de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electroni-
că;

Obligatoriu

Specificații de preț: conform documentația de atribuire (conform 
model - se anexează); Obligatoriu

Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (conform 
model - se anexează); Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară 
emisă de către instituția financiară unde se deservește  ofertantul 
în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de vala-
bilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la 
contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, 
ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a participantului;

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; 
IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu
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3 Demonstrarea eligibilității de 
către ofertant/candidat:

Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către ope-
ratorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform 
modelului             Anexa nr. 3 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru co-
rupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către 
operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (con-
form modelului   Anexa nr. 4 la anunțul de participare);

Obligatoriu

4
Demonstrarea capacității de 
exercitare a activității profesi-
onale:

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevede-
rile 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, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data 
deschiderii;

Obligatoriu

Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul eco-
nomic, confirmat prin semnătură electronică (conform Anexei nr. 
5 la Anunțul de participare)

Obligatoriu

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, con-
firmat prin semnătură electronică (conform Anexei nr. 6 la Anunțul 
de particpare)

Obligatoriu

5 Demonstrarea capacității eco-
nomice financiare:

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public 
national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data 
deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; 
(Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii 
de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică 
de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md);

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,înre-
gistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplica-
rea semnăturii electronice;

Obligatoriu

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform Anexei nr. 7 la 
Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experi-
ența în domeniul de activitate :

Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, (conform Anexei nr. 8 la Anunțul de par-
ticipare), care atestă experiența 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 execuţia unor livrări similare cu 
cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, 
cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea 
cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activita-
te 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 obiectului achiziției propuse - va de-
monstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate;

Obligatoriu

6 Demonstrarea capacității tehni-
ce și /sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul 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 producătorul bunuri-
lor - copie confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu
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7 Asigurarea standardelor cali-
tății:

Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri; Obligatoriu

Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen mi-
nim 24 de luni; Obligatoriu

8 Condiții de plată:
Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen 
de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și 
facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

Obligatoriu

9 Garanția de bună execuție  5% 
din valoarea contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția 
financiară unde se deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 
decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autori-
tății contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și 
semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a partici-
pantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; 
IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032. 

Obligatoriu

 
Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;

• Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertan-
ților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în docu-
mentele de atribuire,la momentul depunerii ofertei;

•    Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate 
și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

•    Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

17.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; 

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 
/ Capacității tehnice și profesionale.

   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și pon-
derile 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 80
2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-

lare de achiziții
10

3 Capacității tehnice și profesionale 10
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   Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 

unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

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: 
28.12.2021.

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2022

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       ____________________________  

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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LOT 1

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziția Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz

Numărul : MTG-L-02/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor soli-
citate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Preț 
uni-
tar 

fără 
TVA

Preț 
uni-
tar 
cu 

TVA

Suma 
fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Termen 
de livra-

re

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Box pentru instalarea 
gazcromatografului

buc 3
       

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                       
Data „____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziția Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz

Numărul : MTG-L-02/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. d/o
Denumirea 

bunurilor soli-
citate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea tehni-
că deplină solicita-
tă de către autori-
tatea contractantă

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
propusă de 
către ofer-

tant

Standarde 
de refe-

rință

Țara de 
origine

Producăto-
rul

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Box pentru 
instalarea 

gazcromato-
grafului

3 buc Conform doc-
umentației de 

atribuire (caietu-
lui de sarcini)

     

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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LOT 2

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziția Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz

Numărul : MTG-L-02/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o
Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Preț 
unitar 

fără TVA

Preț 
unitar 
cu TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Ter-
men 
de 

livrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Box pentru 
instalarea 

gazcromato-
grafului

buc 2        

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                            Data „____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziția Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz

Numărul : MTG-L-02/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 
solicitată de că-
tre autoritatea 
contractantă

Specificarea 
tehnică de-

plină propu-
să de către 

ofertant

Standarde 
de referință

Țara de 
origine Producătorul

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Box pentru 
instalarea 

gazcromato-
grafului

2 buc Conform doc-
umentației de 

atribuire (caiet-
ului de sarcini)

     

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________
____________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile
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Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ş.
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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, LŞ

Data completării: ____________________



400

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

 

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _______
_________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 
de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

_____________________________________ 

    ( denumirea  operatorului economic)

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul 
operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:
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_______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POŞTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş. 
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ___________________________________________                                                       

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

________________________________________________________________________________

similare și de indicat adresa acestora)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ___________________
___________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - ______________________________________________________________________________

b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) _____________________________
_________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție fața de devizele de cheltuieli anexate 
la contracte:_______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ________________________
_______________________________________________________

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.
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Anexa nr. 8

la anunț de participare

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/
numele 

beneficiarului/
Adresa

Calitatea 
Furnizorului/

Prestatorului*)

Preţul contract-
ului/ valoarea 
bunurilor/ser-
viciilor livrate/

prestate

Cantitatea 
(buc., km., 
serv.; ș.a.)

Perioada de 
livrare/pre-
stare (luni)

1

 

 

 

   

2          

...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 
asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Lucrări de fabricare mărci și efecte poștale 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.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 sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea 
tehnică

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

22400000-4 Lotul 1. Mărci poștale Bucată 1 Conform anexei 
nr.1 962.500,00

2. 22400000-4 Lotul 2. Plicuri poștale Bucată 1 Conform anexei 
nr.1 312.500,00

3. 22400000-4 Lotul 3. Cărți poștale Bucată 1 Conform anexei 
nr.1 79.166,67

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 1.354.166,67
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contrac-
tante, la adresa mun. Chișinău str. Aeroportului 78,  în decursul a 10 (zece) zile calendaristice, din 
data semnării comenzilor.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

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

rinței:

Nivelul minim/ 
Obligativita-

tea

Oferta
original - formularul ofertei Anexa nr.2 la prezentul anunț, com-
pletat integral, confirmat prin semnătura electronică de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
completat integral conform Anexei nr. 22 la  ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 din 
15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – confirmat prin 
semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin sem-
nătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. După caz

Dovada privind deținerea utilajului special, 
care garantează executarea lucrărilor soli-
citate.

declarație confirmat prin semnătura electronică de către ofertant, 
cu anexarea materialelor confirmative. Obligatoriu
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Dovada privind existența personalului cali-
ficat pentru îndeplinirea lucrărilor stabilite.

declarație confirmat prin semnătura electronică de către ofertant, 
cu anexarea materialelor confirmative. Obligatoriu

Declarație privind termenul de achitare 
propus. Original - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 
stat și întreprinderea municipală.

Original - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Notă Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile din data recepți-
onării bunurilor. -

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mare termen de achitare propus.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 
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(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este 
cazul.

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice nu
facturarea electronică da
plățile electronice da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD115

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ş.

Violeta COJOCARU

Conducătorul Î.S. “Poșta Moldovei” ___________________________

Roman COJUHARI
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 13

privind achiziționarea RFQ_121 IZOLATOARE DIN PORȚELAN ŞI STICLĂ prin procedura de achiziție 
restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea es-
timată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

Lotul 1 44111511-6 541204 - IZOLATOR SF-
20-G buc. 8.000

ГОСТ 1232-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

519.000,00

Lotul 2 44111511-6
541207 -

IZOLATOR TF-20
buc. 17.000

ГОСТ 30531-97

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

209.000,00

Lotul 3 44111511-6
542631 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/7,5

buc. 150

ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

13.000,00

mailto:furnizor@premierenergy.md


411

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1318 FEBRUARIE 2022, VINERI

Lotul 4 44111511-6 546214 - IZOLATOR DE 
SUPORT IOS-35/500 buc. 270

ГОСТ 25073-81

ГОСТ Р 52034-2008

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

243.000,00

Lotul 5 44111511-6
547011 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/3,75

buc. 1.500

ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

95.000,00

Lotul 6 44111511-6

547025 -

IZOLATOR DE TRECERE 
IPU-10/630-7,5 BAZA 

OVALA

buc. 1.100

ГОСТ 22229-83

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

347.000,00

Lotul 7 44111511-6 541201 - IZOLATOR PS-
70-E buc. 1.700

ГОСТ 6490-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

187.000,00

Lotul 8 44111511-6
549046 - IZOLATOR 

PENTRU FUZIBIL CUTIT 
GABARIT 0

buc. 200

EN 60269

ГОСТ Р 50339

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

2.000,00

Lotul 9
44111511-6

547023 -

IZOLATOR DE TRECERE 
IPU-10/2000-1250

buc.
10

ГОСТ 22229-83

ГОСТ 20454-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

33.000,00

Lotul 10 44111511-6
549468 -

IZOLATOR PSD-70-E
buc. 20

ГОСТ 6490-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

4.000,00

Lotul 11 44111511-6
800271 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IO-10/3,75 I TIJA

buc. 100

ГОСТ 19797-85

ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

5.000,00

Valoarea estimativă totală 1.657.000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  22.03.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 
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24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ş
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 13

privind achiziționarea RFQ_121 IZOLATOARE DIN PORȚELAN ŞI STICLĂ prin procedura de achiziție 
restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referință/ 
sistemul de gestiune 

electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 44111511-6 541204 - IZOLATOR SF-
20-G buc. 8.000

ГОСТ 1232-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

519.000,00

Lotul 2 44111511-6
541207 -

IZOLATOR TF-20
buc. 17.000

ГОСТ 30531-97

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

209.000,00

Lotul 3 44111511-6
542631 -

IZOLATOR DE SUPORT IOR-
10/7,5

buc. 150
ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

13.000,00

Lotul 4 44111511-6 546214 - IZOLATOR DE 
SUPORT IOS-35/500 buc. 270

ГОСТ 25073-81

ГОСТ Р 52034-2008

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

243.000,00
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Lotul 5 44111511-6
547011 -

IZOLATOR DE SUPORT IOR-
10/3,75

buc. 1.500
ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

95.000,00

Lotul 6 44111511-6
547025 -

IZOLATOR DE TRECERE IPU-
10/630-7,5 BAZA OVALA

buc. 1.100
ГОСТ 22229-83

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

347.000,00

Lotul 7 44111511-6 541201 - IZOLATOR PS-
70-E buc. 1.700

ГОСТ 6490-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

187.000,00

Lotul 8 44111511-6
549046 - IZOLATOR PENT-

RU FUZIBIL CUTIT GABARIT 
0

buc. 200

EN 60269

ГОСТ Р 50339

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

2.000,00

Lotul 9
44111511-6

547023 -

IZOLATOR DE TRECERE 
IPU-10/2000-1250

buc.
10

ГОСТ 22229-83

ГОСТ 20454-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

33.000,00

Lotul 10 44111511-6
549468 -

IZOLATOR PSD-70-E
buc. 20

ГОСТ 6490-93

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

4.000,00

Lotul 11 44111511-6
800271 -

IZOLATOR DE SUPORT IO-
10/3,75 I TIJA

buc. 100

ГОСТ 19797-85

ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

5.000,00

Valoarea estimativă totală 1.657.000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  22.03.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
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aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 15

privind achiziționarea RFQ_124 BAZĂ TRIPOLARĂ VERTICALĂ, ORIZONTALĂ prin procedura de 
achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea es-
timată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

Lotul 1 31214400-3
773285 - BAZA 

VERTICALA MAN.1P 
NH00/160A

buc.
75 EN 60947-3 https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

68.000,00

Lotul 2 31214400-3
773286 - BAZA TRIP-
OLARA VERTICALA 
MAN.3P NH2/400A

buc.
10 EN 60947-3 https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

15.000,00

Lotul 3 31214400-3
773711 - BAZA 

ORIZONTALA MAN.3P 
NH00/160A

buc.
2000 EN 60947-3 https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

660.000,00

Lotul 4 31214400-3
773713 - BAZA 

ORIZONTALA MAN.3P 
NH4A/1600A

buc.

5 EN 60947-3 

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

55.000,00

Valoarea estimativă totală 798.000.00
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  24.03.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE MODIFICARE
Nr. 16 din 16.02.2022

În atenţia operatorilor economici!

 

La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_106 privind achizitionarea Celulelor de medie tensiune, Cod CPV: 
31682300-3, conform necesitatilor autoritatii contractante ICS «Premier Energy Distribution» SA, sunt operate urmatoarele 
modificari:

 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor pe : 17.02.2022

SE INLOCUIESTE CU:

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor pe : 02.03.2022
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