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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  01  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dis-
ponibile pentru acces direct, nerestricţionat, 
complet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

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 Sud – instituție publică, al cărei fonda-
tor este Ministerul Infrastructurii și Dezvol-
tării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea politicii de dezvoltare regională la 
nivelul regiunii de dezvoltare

Informații despre obiectul achiziției:

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

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

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9
Racordarea la utilități a sub-

zonei nr. 18 (Cahul) din cadrul 
Zonei Economice Libere „Bălți”

buc. 1

Construcția rețelelor de 
alimentare cu apă potabilă, 
canalizare, energie electri-
că și gaze naturale

10.464.190

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

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

Nu ■

Da ■

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

Nu ■

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, 
pe lista întreagă, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de 
selecție și a cerințelor din caietul de sarcini

 
 

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  02  din 14.02.2021   

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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 45200000-9

Consolidarea revitalizării 
urbane prin dezvoltarea 
infrastructurii spațiilor 
publice în sectorul Că-
ușenii Vechi din orașul 

Căușeni

buc. 1

- Reparația capitală 
a acoperișurilor și a 
fațadelor unor insti-
tuții educaționale

- Amenajarea a 9 te-
renuri de joacă

- Construcția unui 
teren sportiv multi-
funcțional

17.839.965,30

 
 
 

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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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 Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  03  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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

Construcția apeductelor 
magistrale Iargara- Bo-
rogani, Iargara- Tigheci 

și a rețelelor de apeduct 
interioare în localitățile 

Băiuș, Cociulia Nouă, 
Tigheci și Cuporani din 

raionul Leova

buc. 1

Construcție de ape-
ducte magistrale și 
rețele de apeduct 

interioare

35.369.200,00

 
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:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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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 Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

 
Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  04  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud

IDNO 1009601000290

Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12

Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține ac-
cesul 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)

Documentele de achiziţii publice vor fi disponibile pentru 
acces direct, nerestricţionat, complet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator este Minis-
terul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită 
pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la 
nivelul regiunii de dezvoltare

 
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

Construcția apeductelor 
interioare în satele Tomai 
și Sărata - Răzeși, raionul 

Leova

buc. 1
Construcție de rețele 
de apeduct interioa-

re cu conectări
32.480.020,00

 
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 Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  05  din 14.02.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;
dorin.coroian@adrsud.gov.md 

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

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):
www.adrsud.md 
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list 

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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

Construcția apeductului 
magistral Sărata Nouă - 
Sărăteni cu conectarea 
localităților Seliște, Ca-

zangic, Beștemac, Troian, 
Troița, Vozniseni, Sără-
teni, Orac, Ceadîr, Coli-
babovca și Cneazevca, 

raionul Leova

buc. 1 Construcție de ape-
ducte magistrale 50.221.107,00

 
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:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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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 Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  06  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud

IDNO 1009601000290

Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12

Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice
0 (241) 2 62 86;
dorin.coroian@adrsud.gov.md 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține ac-
cesul 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)

Documentele de achiziţii publice vor fi disponibile pentru 
acces direct, nerestricţionat, complet și gratuit la (URL):
www.adrsud.md 
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list 

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator este Minis-
terul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită 
pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la 
nivelul regiunii de dezvoltare

 
 
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 79314000-8 Apeduct magistral Ștefan 
Vodă - Căușeni - Căinari buc. 1

Servicii de elaborare 
a studiului de fezabi-

litate
4.000.000,00

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

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

Nu ■

Da ■

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

Nu ■

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

 

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  07  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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 45232400-6
Extinderea sistemului 
de canalizare în orașul 
Cimișlia

buc. 1 Construcție de rețele 
de canalizare 31.002.940,00

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

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

Nu ■

Da ■

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

Nu ■

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, 
pe lista întreagă, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de 
selecție și a cerințelor din caietul de sarcini

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  08  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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 45252127-4

Modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate 
din or. Căușeni, etapa II 
și construcția sistemului 
de canalizare în sectorul 
„Căușenii Vechi”

buc. 1

Construcție de rețele 
de canalizare și mo-
dernizarea stației de 

epurare

62.832.400,00

 
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:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list


19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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 Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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.  09  din 14.02.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;

dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire
(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)

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):

www.adrsud.md 

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

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

 
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 45232400-6

Asigurarea bunei func-
ționalități a stației de 
epurare prin extinderea 
rețelelor de canalizare și 
regionalizarea serviciului

buc. 1 Construcție de rețele 
de canalizare 50.807.864,00

 
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:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea 
tuturor criteriilor de selecție și a cerințelor 
din caietul de sarcini

 
Alte informații:

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

Luna martie 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  10  din 14.02.2021  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
IDNO 1009601000290
Adresa or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12
Numărul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.adrsud.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achiziții publice

0 (241) 2 62 86;
dorin.coroian@adrsud.gov.md 

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

Documentele de achiziţii publice vor fi dispo-
nibile pentru acces direct, nerestricţionat, com-
plet și gratuit la (URL):
www.adrsud.md 
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list 

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

ADR Sud – instituție publică, al cărei fondator 
este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale, constituită pentru implementarea politi-
cii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de 
dezvoltare

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

Modernizarea serviciului 
de alimentare cu apă 
potabilă în raionul Cahul 
prin extindere și regiona-
lizare continuă

buc. 1 Construcție de ape-
ducte magistrale 62.808.470,00

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

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

Nu ■
Da ■

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

Nu ■
Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cea mai avantajoasă din punct de vedere eco-
nomic, pe lista întreagă, cu îndeplinirea tuturor 
criteriilor de selecție și a cerințelor din caietul de 
sarcini

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
mailto:coroian@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list


23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Alte informații:

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

Simestrul II 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 Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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 02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare privind actualiza-
rea conform standardelor europene pro-
iectului de execuție pentru reabilitarea  
drumului M1  Frontiera cu România – Le-
ușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, 
km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG 
nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău 
– Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00).

1
Conform 

caietului de 
sarcini 405 789,00

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 ■

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu □
Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activi-
tății profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capa-
citatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu □

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.5 din 04.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare pentru elaborarea 
detaliilor de execuție în scopul reabili-
tării drumului M5 Frontiera cu Ucrai-
na-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu 
Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-
133,00).

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

5 742 962,00

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

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

Nu □

Da ■

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

Nu □

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu □

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.6 din 14.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71354300-7

Servicii de  executare a lucrărilor cadastrale com-
plexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea 
terenurilor proprietate publică și privată în scopul 
reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Le-
ușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe 
sectoarele nr. II, III).

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

     932 510,00

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

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

Nu □

Da ■

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

Nu □

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu □

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Prestarea serviciilor: 2022- 2023

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


30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din  17.02.2022

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 Solomoniuc Vasile, 022 - 409 -702;

solomoniuc@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 45200000-9 Reconstrucția Penitenciarului nr. 
5-Cahul, municipiul Cahul 1 Obiect În conformitate cu 

Caietul de sarcini 115 151 610,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerere de participare Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică Obligatoriu

Declarație privind valabilitatea ofertei Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică Obligatoriu

Oferta Semnat cu semnătură    electronică Obligatoriu

Garanția pentru ofertă – 2%

Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la 
Documentația standard - în original, emisă de 

o bancă comercială; Termenul de valabilitate să 
fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 

zile  din ziua deschiderii ofertelor.

Nu se acceptă transfer pe contul ANP, semnat cu 
semnătură  electronică;

Obligatoriu

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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Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7, 8, 9 în corespundere cu 
specificația parametrilor tehnici  solicitate in 

caietul de sarcini și indicarea utilajului propus, 
semnate cu semnătură electronică (Formularul 
nr.9 va cuprinde compartimentele de cheltuieli 

ale capitolelor 1-9, obligatoriu)

Obligatoriu

DUAE Confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

Acte solicitate prin DUAE,

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 şi selecţie.

Grafic de executare a lucrărilor
Anexa nr. 10 la Documentația

standard, semnat cu semnătură  electronică
Obligatoriu

Declarație privind experiența  similară Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

Anexa nr. 13 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică

Obligatoriu

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea

corespunzătoare a contractului

Anexa nr. 14 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică Obligatoriu

Declarație privind personalul de specialitate 
şi/sau a experților propus/propuși pentru 

implementarea contractului

Anexa nr. 15 la Documentația standard, 
semnat cu semnătură electronică; neincluderea 

specialiștilor atestați conform spectrului de 
lucrări va fi tratat ca ofertă ne conformă

Obligatoriu

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt   îndeplinite de către aceștia

Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică Obligatoriu

Informație privind asocierea
Anexa nr. 17 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică
Obligatoriu

Angajament terţ susţinător financiar

Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură  electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 

tehnică și profesională din partea susținătorului

Obligatoriu

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică 
și profesională a ofertantului/ grupului de 

Operatori economici

Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 

tehnică și profesională din partea susținătorului

Obligatoriu

Declaraţie terţ susţinător tehnic
Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat 

cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 

tehnică și profesională din partea susținătorului

Obligatoriu

Declaraţie terţ susţinător profesional

Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat 
cu semnătură electronică; angajamentul nu 
trebuie să depășească 30% din necesitatea 

tehnică și profesională din partea susținătorului

Obligatoriu

Avizul Agenției pentru

supraveghere tehnică

Anexa nr. 22 la Documentația

standard, semnat cu semnătură electronică
Obligatoriu

Raportul financiar pentru anul 2021 Copie – confirmată prin semnătura electronică 
a ofertantului; Obligatoriu

Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat

Copie – confirmată prin semnătura electronică 
a ofertantului; Obligatoriu



32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat 
electronic de către operatorul economic; Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la 
momentul deschiderii ofertelor, semnat 
electronic de către operatorul economic;

Obligatoriu

Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin semnătura electronică a 
ofertantului; Obligatoriu

Perioada de garanție asupra lucrărilor 
achiziționate Minim 10 ani; Obligatoriu

Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani
Egală sau mai mare decât

138 181 930,00 mii lei;
Obligatoriu

Certificate de atestare profesională

Pentru persoanele responsabile (diriginți de 
șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în 
Caietul de sarcini, semnate electronic de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu

Experiență similară

Minim 5 ani de activitate în domeniul executării 
lucrărilor în construcție și reconstrucție

Obligatoriu

Operatorul economic va confirma experiența 
prin prezentarea de copii ale contractului de 

antrepriză, proceselor verbale de recepție finală 
cu anexe,  executate în ultimii 5 ani a cel puțin a 
unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% 

din valoarea viitorului contract, sau valoarea 
cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală sau mai 
mare decât valoarea viitorului contract cu 

aplicarea semnăturii electronice;

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management al calității ISO 9001

Copie – confirmată prin semnătura electronică 
a ofertantului; Obligatoriu

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management de mediu ISO 14001

Copie – confirmată prin semnătura electronică 
a ofertantului; Obligatoriu

Manualul calității Copie – confirmată prin semnătura electronică 
a ofertantului; Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 

în situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani.

completat  în conformitate cu ordinul 
Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, 

confirmată prin semnătura electronică;
Obligatoriu

Examinarea documentației de proiect cu 
vizitarea șantierului până la propunerea și 

publicarea ofertelor pe M-tender

Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura 
reprezentantului autorității contractante și a 

agentului economic participant (în format liber)
Obligatoriu

Garanția de bună execuție în valoare de 5%, 
valabilă pe perioada valabilității contractului

1) original, emisă de o bancă comercială, 
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii 

electronice; 

2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru 
facturile înaintate, cu efectuarea transferului 

sumei respective pe un cont special deschis de 
către operatorul economic, pus la dispoziția 
autorității contractante, la o bancă licențiată, 

agreată de ambele părți;

3) rețineri succesive directe din plata cuvenită 
pentru facturile înaintate;

Obligatoriu
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Alte informații:

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

22.02.2022

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)

Da 

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651;e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante

IDNO 1006601003854

Adresa mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 1210

Numărul de telefon/fax 022-211-308; Fax: 022-210-455;

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@cstsp.md; 

Adresa de internet ale autorității contractante www.cstsp.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sochircă Pavel 022-211-308; 

Brăileanu Eugeniu 060-501-051;

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)

www.cstsp.md;

info@cstsp.md;

SIA RSAP: www.achiziții.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică, pe lângă Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare

Obiectul principal de activitate - Testarea soiurilor de 
plante;

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură/litri
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re pozitie în parte)

1 24000000-4
Preparate de uz fi-

tosanitar 
 34 poziții Preparate de uz fitosanitar 

pentru tratarea culturilor ag-
ricole 291 666.66

Suma totală fără TVA: 291 666.66
 
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 prote-
jată

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 Prețul cel mai scăzut.

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
http://www.cstsp.md
mailto:info@cstsp.md
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Alte informații:

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

17.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

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

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

Nu ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_din_15.02.2022____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Dondușeni
IDNO 1007601010138
Adresa Or. Dondușeni, str. Independenței, 47
Numărul de telefon/fax 025122058, 025121220
Adresa de e-mail ale autorității contractante sectiaeconomie@donduseni.md, 
Adresa de internet ale autorității contractante www.donduseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bernaz Cătălina, 068118734,  catalina.ber-

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

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

http://donduseni.md/achizitii-publice/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Consiliul raional Dondușeni

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație a 
drumurilor publice locale 

din raionul Dondușeni 
(curente, capitale)

1 
Lucrări de reparație a drumurilor, con-
form caietului de sarcini publicat ulte-
rior la procedură

7890455,67

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

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

Nu ■

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:sectiaeconomie@donduseni.md
http://donduseni.md/achizitii-publice/


37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Alte informații:

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

luna 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 16.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax 022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țonu Maria, 022381255
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

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

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Construcția instituției 
de educație timpurie de 
tip P+E în com. Băcioi, s. 
Brăila, str. Renașterii 14. 
Etapa II.

1 

Conform caietului de sarcini 6716410,00

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

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

Nu ■

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

Nu ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

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

Nu ■

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

Alte informații relevante

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

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 4 din 17.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Numărul de telefon/fax 022383525
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@bacioi.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țonu Maria, 022381255
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

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

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație a 
sălii de festivități din 
cadrul IP LT „Grigore 
Vieru” din com. Băcioi, s. 
Băcioi 

1 

Conform caietului de sarcini 1201610,00

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

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

Nu ■

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

Nu ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

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

Nu ■

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante

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

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea de 

Suturi (listă suplimentară) pentru anul 2022

Nr. 5  din 17.02.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 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 CEBUC Andrian, 022 403 697

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține acce-
sul 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 men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denu-
mirea lot Cantitatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea estimativă (se va 
indica pentru fiecare lot 

în parte fără TVA), lei

1

33
14

10
00

-0

Matase 
HBP 120 Bucată

USP  2/0  L -60cm. fara ac .culoarea suturii- 
neagra ; 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 
*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

188,60

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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2

33
14

10
00

-0

Sutura at-
raumatica 
cu 2 ace 
absorbabila 
monofila-
men. Copo-
limer acid 
glycolic si 
Trimetilene 
Carbonat                       
HBP

108 Bucată

USP 7-0 2 ace ;absorbabila monofilament Acid 
Glucolic si Trimetilene Carbonat . Lungimea 
suturii 75cm.; curbura acului  3/8  ;   L - 9mm  ., 
virf taper,duritatea acului tip CV-1.Sutura atrau-
matica cu termen lung de resorbtie circa 180 
zileî .*Certificat CE sau declaratiție de conformi-
tate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

15545,70

3

33
14

10
00

-0

Fire atrau-
matice car-
diovasculară 
monofila-
ment  cu  2 
ace Poliofe-
lin sintetic 
liniar si 
polipropilen 
şi polietilen 
CARDIO

360 Bucată

USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea 
acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper;

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medi-
cale a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte -extras din  in 
Registrul de stat al dispozitivelor medicale  
semnat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta următoarele documente                                                                             
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu anex-
ele corespunzătoare pentru produsul oferit  – 
valabil - semnate electronic. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - se-
mant electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit semnat electron-
ic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

18385,05
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4

33
14

10
00

-0

Fire at-
raumatice 
cardio-
vasculară 
mono-
filament  
cu  un ac 
Poliofelin 
sintetic 
liniar si 
polipro-
pilen şi 
polietilen                   
HBP

108 Bucată

USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea 
acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma 
acului – Taper;

*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

4280,76

5

33
14

10
00

-0

Sutură 
cardiovas-
culară at-
raumatică 
cu 2 ace, 
(asamblat 
din fibre 
de masă 
molecu-
lară mare, 
lant lung, 
polister 
linear 
cu inele 
aromatice 
recurente 
ca o com-
ponentă 
inte-
grantă)  
CARDIO

576 Bucată

USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea 
acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper;

*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

21837,12
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6

33
14

10
00

-0

Polyg-
lactin 
(PGA) 5/0                     
sutură ab-
sorbabilă 
OFTAL-
MOLO-
0GIA

24 Bucată

PGA Absorbabil violet împletit: lungimea su-
turii 45 cm, 2 ace, spatulă 8,5 mm, diametru 
0,24 mm, curbura  ¼, 90° , sterila. *Certificat CE 
sau declaraţie de conformitate CE în funcţie 
de evaluarea conformităţii cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila 
şi semnătura Participantului. * în ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

2899,84

7

33
14

10
00

-0

Fire met-
alice pen-
tru stern, 
316L otel 
inoxidabil 
ASTM, 
Standard 
F138 
Grade 2, 
cu rotaţia 
acului 
CARDIO

1100 Bucată

Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – 45; 
Lungimea acului (mm) – 48 Curbura acului – 1/2 
Tapercut;

*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

55596,75

8

33
14

10
00

-0

Electrozi 
miocardi-
ali pentru 
stimulare 
temporară   
CARDIO

200 Bucată

“Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma 
acului miocardial – 1/2 rotunda, 25-26mm; For-
ma acului penetrant - taios drept 85-90mm

*Certificat CE sau declarație de conformitate CE 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit  – val-
abil - cop”

22257,675
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9

33
14

10
00

-0

Electrozi 
miocardi-
ali pentru 
stimulare 
temporară  
CARDIO

200 Bucată

Cu 2 ace; 3/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma ac-
ului miocardial – 1/2 rotunda, 17-18mm; Forma 
acului penetrant - taios drept 60-65mm.*Certi-
ficat CE sau declaratiție de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit  – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

18955,833

10

33
14

10
00

-0

Electrozi 
miocardi-
ali pentru 
stimulare 
temporară  
CARDIO

50 Bucată

Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 220 cm; 
Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele 
miocardiale d.0,45mm  - cu fixarea fina

*Certificat CE sau declarație de conformitate CE 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit  – val-
abil - cop

166750,00

11

33
14

10
00

-0 Petice 
de teflon 
p/u suturi 
CARDIO

720 Bucată

Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat.

*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

11136,60



45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

12

33
14

10
00

-0 Petice 
de teflon 
p/u suturi  
CARDIO

3240 Bucată

Marimea  6-7x3x1-2mm.Forma-Oval.

*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit  
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului. 

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie 
– copie – confirmată prin ștampila și semnătura 
Participantului.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

46699,20

13

33
14

10
00

-0

Burete absorb-
abil pentru 
hemostază 
locală,steril,tip 
SURGICEL sau 
echivalent 
BLOCUL DE 
OPERAȚII

305 Bucată

Mărimea:10x20 cm **Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamen-
tului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-extras din  in Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale  semnat electronic *Pentru dispozi-
tivele medicale neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele documente                                                                             
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu anex-
ele corespunzătoare pentru produsul oferit  – 
valabil - semnate electronic. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - se-
mant electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit semnat electron-
ic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

52086,375
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14

33
14

10
00

-0

Burete 
absorbabil 
pentru he-
mostază lo-
cală,steril,tip 
SURGICEL 
sau echiva-
lent BLOCUL 
DE OPERAȚII

574 Bucată

Mărimea: 5x7 cm **Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -ex-
tras din  in Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale  semnat electronic *Pentru dispozi-
tivele medicale neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele documente                                                                             
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu anex-
ele corespunzătoare pentru produsul oferit  – 
valabil - semnate electronic. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - se-
mant electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit semnat electron-
ic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

38615,85

15

33
14

10
00

-0

Burete 
absorbabil 
pentru he-
mostază lo-
cală,steril,tip 
SURGICEL 
sau echiva-
lent

200 Bucată

Mărimea: 1.25 x5 cm *Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamen-
tului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-extras din  in Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale  semnat electronic *Pentru dispozi-
tivele medicale neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele documente                                                                             
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu anex-
ele corespunzătoare pentru produsul oferit  – 
valabil - semnate electronic. 

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - se-
mant electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit semnat electron-
ic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională).

11385,00

Total 486 620.35
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da ■

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

Nu 

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 09.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa mun. Cahul str. Independenței 2
Numărul de telefon/fax 0299/3-14-25, 0299/2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiicrcahul@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante cahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Miron Mihail, 0299/3-14-25, achizitiicrca-

hul@gmail.com
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)

SIARSAP

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)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
90620000-9

Achiziționarea servi-
ciilor de întreținere 
pe timp de iarnă a 

drumurilor locale din 
r. Cahul

1 buc. Conform caietului de sar-
cini 416 666,67

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

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

Nu ■

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 Preţul cel mai scăzut.
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Alte informații:

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

 Martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu R

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 09.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa mun. Cahul str. Independenței 2
Numărul de telefon/fax 0299/3-14-25, 0299/2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiicrcahul@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante cahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Miron Mihail, 0299/3-14-25, achizitiicrca-

hul@gmail.com
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)

SIARSAP

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)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1
42400000-0

Achiziționarea as-
censoarelor la Cen-

trul Medicilor de 
Familie Cahul

1 buc. Conform caietului de 
sarcini

1 500 000,00

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

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

Nu ■

Da ■

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

Nu ■

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut.
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Alte informații:

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

 Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu R

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 09.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa mun. Cahul str. Independenței 2
Numărul de telefon/fax 0299/3-14-25, 0299/2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiicrcahul@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante cahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Miron Mihail, 0299/3-14-25, achizitiicrca-

hul@gmail.com
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)

SIARSAP

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)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45453000 - 7
Reparații capitale ale 

clădirilor stadionul 
Atlant

1 buc. Conform caietului de 
sarcini 625 000,00

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 Preţul cel mai scăzut.
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Alte informații:

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

 Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu R

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 09.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa mun. Cahul str. Independenței 2
Numărul de telefon/fax 0299/3-14-25, 0299/2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiicrcahul@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante cahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Miron Mihail, 0299/3-14-25, achizitiicrca-

hul@gmail.com
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)

SIARSAP

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)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45300000-2

Lucrări de construc-
ție

 a  Centralei Termice 
la IMSP Spitalul Raio-

nal Cahul

1 buc. Conform caietului de 
sarcini

2 500 000,00

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

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

Nu ■

Da ■

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

Nu ■

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut.
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Alte informații:

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

 Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu R

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 15.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale

IDNO 1006601004002
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. 

Korolenko 2/1
Numărul de telefon/fax tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-

55
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@amdm.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.amdm.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aramă Tatiana, tel. 068238258, tatiana.ara-

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

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

Documentația de atribuire este plasată inte-
gral și poate fi obținută gratuit pe  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)

Autoritate administrativă din subordinea 
Guvernului abilitată cu competenţe de re-
glementare și supraveghere în domeniul 
medicamentului, activităţii farmaceutice și 
dispozitivelor medicale.

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Unitatea de 
măsură

Canti-

tatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-

de de referință

Valoarea 
estimată 

33696500-0 Sulfuric acid L 2 Conform anexei nr.1 1800

33696500-0 Silver nitrate g 300 Conform anexei nr.1 11000

33696500-0 Sodium hydroxide kg 1 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Alcool etilic 96% L 100 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Heptafluorobutyric acid ml 25 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Acetonitrile L 240 Conform anexei nr.1 72000

33696500-0 Metanol HPLC L 150 Conform anexei nr.1 20000

33696500-0 Phosphoric acid L 2 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Buffer solution, pH 6,86 L 2 Conform anexei nr.1 4000
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33696500-0 Buffer solution, pH 9,18 L 2 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Buffer solution pH 4.01 L 2 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Buffer solution pH 10.01 L 1 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Buffer solution pH 7.00 L 1 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Buffer solution pH 1.68 L 2 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Tert-Butyl methyl ether ml 100 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Toluene L 1 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Trometamol standard g 80 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 1. Hydrochloric acid, concentra-
ted

L 15 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Sodium tartrate dihydrate g 100 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Nickel-aluminium alloy g 100 Conform anexei nr.1 1100

33696500-0 (+)-Isomenthone. mg 100 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Sabinene mg 100 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Piperitone mg 100 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Uracil g 5 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Refractive index standart kit 1 buc 1 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Refractive index standart kit 2 buc 1 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Refractive index standart kit 3 buc 2 Conform anexei nr.1 11000

33696500-0 N,N-diethyl-m-toluamide g 100 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Phenacetin g 2 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Caffein g 2 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Vanilin g 2 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Titrant 5 L 1 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Solvent Karl Fischer L 2.5 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Hexadecyltrimethylammonium bro-
mide

g 100 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Sucrose g 250 Conform anexei nr.1 900

33696500-0 Dimethyldecylamine ml 20 Conform anexei nr.1 7000

33696500-0 Pararosaniline hydrochloride g 25 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Peroxid de hydrogen 30% L 100 Conform anexei nr.1 30000

33696500-0 Potassium dihydrogen phosphate kg 3 Conform anexei nr.1 6500

33696500-0 di-Potassium hydrogen phosphate kg 1 Conform anexei nr.1 4500

33696500-0 Di-Sodium hydrogen phosphate dode-
cahydrate

kg 1 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Sodium dihydrogen phosphate kg 2 Conform anexei nr.1 4500

33696500-0 Sodium acetate trihydrate kg 1 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 Ammonium formate g 750 Conform anexei nr.1 18000

33696500-0 Diethylamine L 0.5 Conform anexei nr.1 1700
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33696500-0 2-propanol L 5 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Trometamol g 100 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Potassium hydrogen phthalate stan-
dart

g 80 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Potassium dichromate g 80 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Potassium dichromate g 100 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Acid sulfanilic g 100 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Phosphomolybdic acid g 100 Conform anexei nr.1 3500

33696500-0 Silicotungstic acid g 50 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Conductivity solution 5mkS/cm ml 250 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Conductivity solution 50mkS/cm ml 250 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Conductivity solution 84mkS/cm ml 250 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 Potassium chromate g 100 Conform anexei nr.1 1100

33696500-0 Mohr salt (Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O) g 100 Conform anexei nr.1 900

33696500-0 Formaldehyde L 2 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Titrant 5 for KF one component titra-
tion

L 1 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Glycerine L 2 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Ascorbic acid g 100 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 NaCl kg 3 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Chloroform L 5 Conform anexei nr.1 7000

33696500-0 HEXAN L 5 Conform anexei nr.1 3500

33696500-0 Potassium iodide kg 1 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Nitric acid L 1 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Ammonium chloride kg 1 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Pyrocatechol g 100 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Potassium bromide g 200 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Acetic acid L 10 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Holmium(III) oxide g 20 Conform anexei nr.1 7000

33696500-0 Vanilin g 10 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Molecular sieves g 250 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Modul electoidionizare pentru insta-
latia

de obtinere a apei pure Milli-Q Direct 8

buc 1 Conform anexei nr.1 35000

33696500-0 DIAPHRAGM PUMP AQU8871

MQ INT POWER SUPPLY BOARD

buc 2 Conform anexei nr.1 33000

33696500-0 MQ INT POWER SUPPLY BOARD buc 2 Conform anexei nr.1 74400

33696500-0 MAINTENANCE KIT INT buc 2 Conform anexei nr.1 12000

33696500-0 60 GPD RO CARTRIDGE buc 2 Conform anexei nr.1 33000
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33696500-0 ROCare A Qty 12 buc 1 Conform anexei nr.1 5350

33696500-0 ROCare B Qty 12 buc 1 Conform anexei nr.1 5350

33696500-0 Nessler cylinder buc 10 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Nessler cylinder buc 20 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Sondă de imersie, TC tip K, flexibilă și 
foarte subțire

buc 1 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Mini-tastatura buc. 2 Conform anexei nr.1 3100

33696500-0 Adsorber tube with tubing nipple buc 5 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Cartuș Progard TS2 buc 2 Conform anexei nr.1 30000

33696500-0 Millipack Express 40 buc 3 Conform anexei nr.1 15000

33696500-0 Cartuș TANK VENT FILTER buc 3 Conform anexei nr.1 16500

33696500-0 Q-PAK TEX buc 1 Conform anexei nr.1 15000

33696500-0 Progard T3 buc 1 Conform anexei nr.1 14000

33696500-0 Fused silica tubing buc 1 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Fused silica tubing buc 1 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Detergent p/u masina de spalat vesela 
chimica kg 10 Conform anexei nr.1 19000

33696500-0 Vialuri 2 ml

pentru HPLC cu autosampler
buc 7000

Conform anexei nr.1 15000

33696500-0 Tub viper buc 10 Conform anexei nr.1 23000

33696500-0 Placi cromatografie fără UV amb 2 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Pipete gradate cu volumul 5ml, clasa 
AS buc 50 Conform anexei nr.1 2700

33696500-0 Pipete gradate cu volumul 10,0ml, 
clasa AS buc 50 Conform anexei nr.1 2800

33696500-0 Pipete gradate cu volumul 1ml, clasa 
AS buc 50 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Pipetă Mohr (bulb pipette) de 50 ml buc 10 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 HEPA Filtru buc 1 Conform anexei nr.1 3300

33696500-0 Biux (flacon de cântărire)
buc 50

Conform anexei nr.1 3500

33696500-0 Filtru p/u seringă

(nesterile)
buc. 3000

Conform anexei nr.1

42000

33696500-0 Pahare 250 ml buc 20 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Pahare 400 ml buc 10 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Pahare 50 ml buc 20 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Adsorber tube with tubing nippl buc 5 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Capace p/vialuri de 2 ml (septa and 
cap) buc 4000 Conform anexei nr.1 10500

33696500-0 Seringa 10 ml buc 1000 Conform anexei nr.1 5000



60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

33696500-0 Seringa 5 ml buc 3000 Conform anexei nr.1 10500

33696500-0 Seringa 2 ml buc 3000 Conform anexei nr.1 9000

33696500-0 Seringa 20 ml buc 600 Conform anexei nr.1 3300

33696500-0 Termometru p/u frigider din sticla
buc 20

Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Сapilare pentru punctul de topire buc 100 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Lampă cu descărcare de proiecție OS-
RAM Na / 10 1A PICO SPEKTRAL buc 1 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Lampa UV  pentru instalatia de obtine-
re a apei pure Elix Advantage 15 buc 1 Conform anexei nr.1 13000

33696500-0 Bucla de injectare a  probei, Autosam-
pler G1329A, 100µl Buc 2 Conform anexei nr.1 8000

33696500-0 Port de injectare, Autosampler 
G1329A. PEEK buc 1 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Fitinguri pentru capilare, piuliță/virole 
din spate/față, inox

1 set – 10 buc

set 1

Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Spatula-“st. steel”-“micro spoon” buc 20 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Flacon p/u HPLC 1000 ml buc 3 Conform anexei nr.1 600

33696500-0 Flacon p/u HPLC 500 ml buc 3 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Flacon p/u HPLC 250 ml buc 5 Conform anexei nr.1 750

33696500-0 Mănuşi nitril marimea L
buc 500

Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Ulei de măsline
L 1

Conform anexei nr.1 200

33696500-0 Electrod pH compatibil cu modelul pH 
– metru Agilent buc 1

Conform anexei nr.1 12500

33696500-0 Gradient valve Assembly buc 1 Conform anexei nr.1 45000

33696500-0 Vialuri certificate pentru Headspace, 
10 ml buc 200 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Carace de capsare de aluminiu de 10 
mm sic apse Septa buc 200 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Сuveta pentru polarimetru

 P-2000 (Jasco)
buc 2

Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Cartus Progard TS2 p/u instalatia de 
obtinere a apei pure Elix Advantage 15 buc 2 Conform anexei nr.1 38000

33696500-0 Filtre Millipore TANK Vent Filter TANK-
MPKO1

p/u instalatia  de obtinere a apei pure 
Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8

buc 3

Conform anexei nr.1 21000

33696500-0 Cartus  Progard  T3 p/u instalatia Milli 
Q Direct 8 buc 1 Conform anexei nr.1 17000

33696500-0 Cartus Q- PAK TEX p/u instalatia  de ob-
tinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8 buc 1 Conform anexei nr.1 13000
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33696500-0 Filtru Millipak Express 40 p/u instalatia 
de obtinere a apei buc 3 Conform anexei nr.1 18000

33696500-0 Agitator magnetic  cylindric lungimea: 
20 mm buc 5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Pompa de filtrare cu vacuum buc 1 Conform anexei nr.1 30000

1 092 050 
lei

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

Nu +

Da ■

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

Nu +

Da -

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -Cerere de participare  conform Anexei nr. 7 din Do-
cumentația Standard

-DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din 
Documenația Standard

-Specificații de preț conform Anexei 23 din Docu-
mentația Standard

-Specificații tehnice conform Anexei 22 din Docu-
mentația Standard

-Formularul standard al Documentului Unic de Achi-
ziții European completat ((APROBAT prin Ordinul Mi-
nistrului Finanțelor nr. 72 din 11 iunie 2020)

-Garanția de ofertă 

- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformi-
tate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul 
este stabilit

- Ultimul raportul financiar

- Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozite-
lor, contribuţiilor

- Autorizația de la producător 

- Certificatul de management al calității ISO 9001 al 
producătorului

- Extras din catalogul producătorului
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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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 15.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale

IDNO 1006601004002
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. 

Korolenko 2/1
Numărul de telefon/fax tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-

55
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@amdm.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.amdm.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aramă Tatiana, tel. 068238258, tatiana.ara-

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

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

Documentația de atribuire este plasată inte-
gral și poate fi obținută gratuit pe  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)

Autoritate administrativă din subordinea 
Guvernului abilitată cu competenţe de re-
glementare și supraveghere în domeniul 
medicamentului, activităţii farmaceutice și 
dispozitivelor medicale.

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură

Canti-

tatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

33696500-0 Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile flac. 100 Conform anexei nr.1 18000

33696500-0
Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile flac 100

Conform anexei nr.1 20000

33696500-0 Supliment de Beta lactamază II sterilă flac 6 Conform anexei nr.1 12000

33696500-0 Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril flac 200 Conform anexei nr.1 8000

33696500-0 Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml 
steril flac 200 Conform anexei nr.1 13000

33696500-0 Tryptic Soy Agar (TSA) kg 2 Conform anexei nr.1 2200

33696500-0 Tryptone soya broth (TSB) kg 3 Conform anexei nr.1 4200

33696500-0 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) kg 4 Conform anexei nr.1 3000
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33696500-0 Sabouraud Dextrose Agar  cu Chlranphenicol kg 0,1 Conform anexei nr.1 300

33696500-0 Sabouraud Dextrose Broth Medium kg 0,5 Conform anexei nr.1 450

33696500-0 MacConkey Broth kg 3 Conform anexei nr.1 3800

33696500-0 MacConkey Agar kg 2 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 EE Broth-Mossel kg 0,5 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Violet Red Bile Glucose Agar(VRBG) kg 0,5 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 Mannitol Salt Agar

(MSA)
kg 2

Conform anexei nr.1 400

33696500-0 Cetrimide Agar Base(AM)(as per IP) kg 1 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Rappaport Vassiliadis Soy Broth (RVS) kg 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 1. Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Ag kg 0,5 Conform anexei nr.1 700

33696500-0 Reinforced medium pentru Clorstridii kg 0,5 Conform anexei nr.1 1250

33696500-0 Iron Sulphite agar kg 0,5 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 Columbia Agar Base kg 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Kligler Iron Agar kg 0,1 Conform anexei nr.1 100

33696500-0 MRS agar kg 0,5 Conform anexei nr.1 1400

33696500-0 Nutrient broth kg 0,5 Conform anexei nr.1 850

33696500-0 Nutrient agar kg 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Buffere  Sodium Chloride-Peptone Soution pH 
7.0 kg 8 Conform anexei nr.1 6400

33696500-0 Na2HPO4 Sodium phosphate dibasic kg 2 Conform anexei nr.1 700

33696500-0 KH2PO4 dihidrogenophosphat de potasiu kg 2 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Sodium Chloride NaCl kg 3 Conform anexei nr.1 750

33696500-0 Sodium thiosulfate pentahydrate kg 0,5 Conform anexei nr.1 100

33696500-0 Buffer, Reference Standard, pH 4.00 ± 0.01 la 
25°C L 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Buffer, Reference Standard, pH 7.00±0.02 pH la 
25°C. L 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Buffer, Reference Standard, pH 10.01±0.02 pH 
la 25°C L 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Plasma de iepure cutie

(10 flac)
1

Conform anexei nr.1 150

33696500-0 Antibiotic Assay Medium A kg 0,5 Conform anexei nr.1 600

33696500-0 Mediul B  (Pentru dozare AB) kg 0,5 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Antibiotic Assay Medium E kg 1 Conform anexei nr.1 4600

33696500-0 Antibiotic Assay Medium F kg 3 Conform anexei nr.1 7200

33696500-0 Antibiotic Agar Nr.1 kg 0,5 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 82897 Vitamin B12 Assay Medium flac 100 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Peptone,Bacteriological kg 0,5 Conform anexei nr.1 1100

33696500-0 Agar kg. 0,5 Conform anexei nr.1 2700

33696500-0 R2A Medium kg 0,5 Conform anexei nr.1 500
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33696500-0 Nutrient Broth g 100 Conform anexei nr.1 1400

33696500-0 Solutie neutranizantă Flac 100 ml 36 Conform anexei nr.1 2700

33696500-0 L-Histidină Flac 100 mg 2 Conform anexei nr.1 1380

33696500-0 Soya bean Lecithin g 100 Conform anexei nr.1 1380

33696500-0 Tween 80 l 1 Conform anexei nr.1 700

33696500-0 Izopropryl Myristate 98% l 1 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Glicerol Hi-LR l 0,5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Dimetilformamid L 30 Conform anexei nr.1 5700

33696500-0 LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 
0,03 UI/ml flac 50 Conform anexei nr.1 92500

33696500-0 LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 
0,03 UI/ml flac 40 Conform anexei nr.1 182000

33696500-0 Standard endotoxine CSE 5 ml buc 5 Conform anexei nr.1 7000

33696500-0 Apa LAL apirogena buc 12 Conform anexei nr.1 3600

33696500-0 Apa LAL apirogena buc 24 Conform anexei nr.1 7200

33696500-0 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris 
{hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, 
free -1 cutie (6 flacoane)

flac 6
Conform anexei nr.1

3200

33696500-0 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} 
aminomethane, endotoxin, free flac 6 Conform anexei nr.1 3200

33696500-0 Eprubete apirogene,10 mm in diametru buc 3000 Conform anexei nr.1 4500

33696500-0 Eprubete apirogene,13 mm in diametru buc 3000 Conform anexei nr.1 5040

33696500-0 Vârfuri de unică folosință sterile, apiroge-
ne:100-1000µl buc 1000 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Vârfuri de unică folosinţă sterile, apiroge-
ne:1-200µl buc 1000 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0
Mycobacterium smegmatis ATCC 607

buc 
10

Conform anexei nr.1 6000

33696500-0
Staphylococcus aureus  ATCC 6538

buc 
10

Conform anexei nr.1 4400

33696500-0
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

buc 
10

Conform anexei nr.1 4000

33696500-0
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

buc 
10

Conform anexei nr.1 4000

33696500-0
Bacillus subtilis ATCC 6633

buc 
10

Conform anexei nr.1 4000

33696500-0
Bacillus cereus ATCC 11778

buc 
10

Conform anexei nr.1 4400

33696500-0 Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 
14028

buc 
10

Conform anexei nr.1 4400

33696500-0
E.Coli ATCC 8739

buc 
10

Conform anexei nr.1
4400
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33696500-0
C.albicans ATCC 10231

buc 
10

Conform anexei nr.1
8000

33696500-0
Sacharomyces cerevisae ATCC 9763

buc 
10

Conform anexei nr.1 6500

33696500-0
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

buc 
10

Conform anexei nr.1 5350

33696500-0
Clostridium sporogenes ATCC 19404

buc 
10

Conform anexei nr.1 4880

33696500-0
Lactobacillus casei ATCC 393

buc 
2

Conform anexei nr.1 2200

33696500-0
Lactobacillus ramnosis ATCC9595

buc 
2

Conform anexei nr.1 2300

33696500-0
Bifidobacterium bifidum ATCC 15696

buc 
2

Conform anexei nr.1 2300

33696500-0 Carduri Vitek BCL cut 2 Conform anexei nr.1 7500

33696500-0 Carduri Vitek YST cut 2 Conform anexei nr.1 7500

33696500-0 Carduri Vitek GP cut 3 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Carduri Vitek GN cut 3 Conform anexei nr.1 6000

33696500-0 Carduri Vitek ANC cut 1 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Standarde de turbiditate pentru DensiChek 
plus set 1 Conform anexei nr.1 3950

33696500-0 Plăci cu sabouraud dexrtrose agar IRR(SDA) cu 
neutralizatori, gata de utilizare

Set

(100 plăci
1

Conform anexei nr.1
5300

33696500-0 Plăci cu agar soia triptic(TSA) IRR cu neutraliza-
tori, gata de utilizare

Set

(100 plăci)
1

Conform anexei nr.1
5300

33696500-0 Standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 
McFarland Calibration set 1 Conform anexei nr.1 4000

33696500-0 Recipiente de filtrare in set pentu controlul 
sterilitatii Strisart, pentru AB

cut

(10buc)
10

Conform anexei nr.1
5700

33696500-0 Recipiente de filtrare in set pentu controlul 
sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile

cut

(10buc)
10

Conform anexei nr.1
5000

33696500-0 Recipiente de filtrare in set pentu controlul 
sterilitatii Strisart, pentru injectabile

cut

(10buc)
15

Conform anexei nr.1
8500

33696500-0
Filtre din celuloză pură de bumbac 

cut

(100buc)
1

Conform anexei nr.1
200

33696500-0 Eprubete 15x120 mm buc 200 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile 
cu diametru 90 mm.h=15 mm 

buc 10000 Conform anexei nr.1 20000

33696500-0 Soluție dezinfectanta pentru dezinfecția si 
curățirea suprafețelor L 10 Conform anexei nr.1 1400

33696500-0 Psipete (pipete Pasteur) 3ml buc 2000 Conform anexei nr.1 900
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33696500-0 Psipete (pipete Pasteur) 5ml buc 2000 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi buc 1000 Conform anexei nr.1 3500

33696500-0 Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi buc 2000 Conform anexei nr.1 6700

33696500-0 Saculeţe Biohazard pentru decontaminare prin 
autoclavare buc 300 Conform anexei nr.1 1800

33696500-0 Halate de unică folosința buc 100 Conform anexei nr.1 3600

33696500-0 Bonete de unică folosință buc 1500 Conform anexei nr.1 1050

33696500-0 Mănuși nesterile mărimea M buc 1000 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Mănuși nesterile mărimea L buc 1000 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Mănuși sterile în pereche, N6 din latex cu pu-
dră perechi 250 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Mănuși sterile în perechi, N7 din latex cu pudră perechi 250 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Tampoane getabile, sterile în ambalaj indivi-
dual buc 500 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Filtre pentru sterilizarea soluțiilor buc 10 Conform anexei nr.1 3500

33696500-0 Tifon medical m 150 Conform anexei nr.1 800

33696500-0 Colba gradate din sticla cu capac filetat din 
plastic vol.5000 ml buc 1 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Colbă conică de 100ml cu gâtul larg cu fund 
plat buc 40 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Bumbac buc 100 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Botosei/bahile 10 pachete 
(1000buc) 3000 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru 
densitometre buc 100 Conform anexei nr.1 800

33696500-0 Eprubete din sticla buc 100 Conform anexei nr.1 1400

33696500-0 Eprubete din sticlă cu dop filetat autoclavabil,
buc 100

Conform anexei nr.1
4000

33696500-0 Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl buc 1000 Conform anexei nr.1 350

33696500-0 Anse plastic de unică folosință sterile, 10 mkl buc 500 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Anse în formă de „L” din polistiren buc 250 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Psipete (pipete Pasteur) 3ml buc 500 Conform anexei nr.1 900

33696500-0 Pipete de unică folosință serologice  1ml buc 3000 Conform anexei nr.1 1200

33696500-0 Pipete de unică folosință serologice 5 ml buc 1500 Conform anexei nr.1 4500

33696500-0 Pipete de unică folosință serologice 10 ml buc 3000 Conform anexei nr.1 12000

33696500-0 Măști, triple  chirurgicale pe elastic buc 1500 Conform anexei nr.1 5500

33696500-0 Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 
1320C 20 min buc 1000 Conform anexei nr.1 1300

33696500-0 Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 
9372 fiole 50 Conform anexei nr.1 3750

33696500-0 Indicator biologic Geobacillus stearother-
mophilus ATCC 9372 fiole 50 Conform anexei nr.1 2500
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33696500-0 Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 
1210C 20 min, interni buc 1000 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 
1150C 15 min, interni buc 1000 Conform anexei nr.1 3000

33696500-0 Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 
1210C 15 min buc 1000 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Bowie-Dick Test Pack, 121°C-132°C 20 min  buc 50 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer 
uscat 1800C 60 min interni buc 1000 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Dezinfectant L 5 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Dezinfectant steril L 10 Conform anexei nr.1 10000

33696500-0 Soluție dezinfectantă fără alcool pentru supra-
fețe sensibile ale echipamentelor de laborator L 5 Conform anexei nr.1 1800

33696500-0 Soluție dezinfectantă pentru  curățarea și dez-
infecția autoclavelor L 5 Conform anexei nr.1 1960

33696500-0 Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor 
de 1L cu pulverizator din plastic fiecare buc 10 Conform anexei nr.1 5000

33696500-0 Cerc de cauciuc p/u autoclav buc 2 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Set colorare după Gram set 1 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Filtru de aer clasa G4(428x428x290)
buc 10

Conform anexei nr.1
8430

33696500-0 Filtru de aer clasa G4 (428x489x290 bic 6 Conform anexei nr.1 4719

33696500-0 Filtru de aer clasa F7(428x428x290) buc 10 Conform anexei nr.1 10285

33696500-0 Filtru de aer clasa F7 (428x489x290) buc 6 Conform anexei nr.1 5497

33696500-0 Suport pentru pipete cu 4 rafturi buc 2 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Mojare din sticla buc 10 Conform anexei nr.1 750

33696500-0 Lavete buc 30 Conform anexei nr.1 660

33696500-0 Linguri din inox buc 2 Conform anexei nr.1 250

33696500-0 Pensă din inox buc 10 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Foarfece din inox buc 5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Foarfece din inox buc 5 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Spatula din inox buc 6 Conform anexei nr.1 360

33696500-0 Stativ din inox penru eprubete buc 6 Conform anexei nr.1 350

33696500-0 Stativ din plastic pentru eprubete buc 20 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Pahare de inox 1000ml buc 1 Conform anexei nr.1 500

33696500-0 Pahare berzelius de inox 500ml buc 5 Conform anexei nr.1 2500

33696500-0 Tave  de inox berzelius buc 6 Conform anexei nr.1 1500

33696500-0 Găleată de inox 10L buc 2 Conform anexei nr.1 2000
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33696500-0

set 2

Conform anexei nr.1

45000

33696500-0
Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza pla-
tă sterile buc 1000

Conform anexei nr.1

1800

33696500-0 Pipetă multicanal volum variabil buc. 2 Conform anexei nr.1 20000

Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoa-
rele componente: cu specificația respectiva:
a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 
5 gr/ flacon 
CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical 
Intermediates nr. 1002300 
Conținând aproximativ 96% din 
proteine
Pulbere de culoare albă până la
galben-maroniu deschis. Conform
Ph. Eur. 2.7.5  Cu certificat de 
Calitate
b. Antithrombin III, 3 flacoane
1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800
Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor
Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-
Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 
mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru 
dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5  Cu certifi-
cat de calitate
c. Thrombin, human, 2 flacoane
20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg pro-
teină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 
8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. 
CAS Nr. 9002-04-4
Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru 
dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5
Cu certificat de calitate
d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane
25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-
Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei con-
form Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate

e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 
flacoane
50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg pro-
tein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu 
certificat de calitate

f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane
25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-
pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. 
Eur. 2.7.5
Cu certificat de calitate

g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium refe-
rence standard BRP, 2 flacoane
Conform Ph. Eur.2.7.5
Cu certificat de calitate

h.Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer 
solution pH 8.4, 2 flacoane
Conform Ph. Eur.2.7.5
Cu certificat de calitate 

i.  Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer 
concentrate), 2 flacoane
Conform Ph. Eur. 2.7.5
Cu certificat de calitate
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33696500-0 Pipetă multicanal volum variabil buc 2 Conform anexei nr.1 20000

33696500-0 Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 
1,5ml buc 1000 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Teu din inox reglabil buc 2 Conform anexei nr.1 1000

33696500-0 Ochelari transparenși de protecție panoramici 
autoclavabili buc 5 Conform anexei nr.1 2000

33696500-0 Role de casă Termo buc 20 Conform anexei nr.1 130

33696500-0 Role de casă Termo buc 20 Conform anexei nr.1 130

33696500-0 Convertitor de fregvență 18kw puterea 380v buc 1 Conform anexei nr.1 15000

884 901 
lei

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 acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu +

Da -

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -Cerere de participare  conform Anexei nr. 7 din Documentația 
Standard

-DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Docume-
nația Standard

-Specificații de preț conform Anexei 23 din Documentația 
Standard

-Specificații tehnice conform Anexei 22 din Documentația 
Standard

-Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții Euro-
pean completat ((APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor 
nr. 72 din 11 iunie 2020)

-Garanția de ofertă 

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

- Ultimul raportul financiar

- Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contri-
buţiilor

- Autorizația de la producător 

- Certificatul de management al calității ISO 9001 al producă-
torului

- Extras din catalogul producătorului
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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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu +

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______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 bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 31000000-6 Mijloace fixe 31 un. 

Vibromai

Ciocan vibropercutor

Vibroplacă 

Generator 

Suflantă 

Polizor unghiular

Perforator 

Aparat de sudat

Stație de alimentare cu combustibil

Compactor AR 65

Mecanism vacuum de montat bor-
duri

2 000 000

 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu x

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 14/14022022 din 14.02.2022 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
IDNO 1003602150710
Adresa mun. Bălţi, str. Decebal 101V
Numărul de telefon/fax 0 231 752 28/0 231 725 88
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante cmfbalti@ms.md
Adresa de internet ale autorităţii contractante http://cmf-balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisnic Antoniu, 069023232, cmfbalti@ms.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obţine accesul liber, direct, total şi gratuit la 
documentaţia de atribuire

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

cmfbalti@ms.md

https://mtender.gov.md

https://achizitii.md

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

Instituţie medico-sanitară publică, asistenţa medi-
cală primară

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o

lot
Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 33100000-1

RPR Carbon Antigen Kit cu re-
agent si control in set. 

480 ml

1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex 
reagent, 2fl*2ml Control pozitiv si 
negativ) .Set pentru determinarea 
calitativă şi semi-cantitativă a anti-
copilor T.Pallidum specific din serul 
uman. Seturile să fie livrate în am-
balaj securizat, marcat şi etichetat 
de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe eti-
chetele componentelor incluse în 
set. Termenul de valabilitate indicat 
pe ambalaj de producator să fie 
nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, 
soluţiile din set să fie lichizi şi gata 
de lucru, în cazul cînd nu sînt lio-
filizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile 
mai mult de 30 zile.

7920,00
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2 33100000-1

Set pentru determinarea Hb-
sAG, 96 teste

15 set

Metoda ELISA. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, mar-
cat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor 
incluse în set. Termenul de val-
abilitate indicat pe ambalaj de 
producator să fie nu mai mic de 
12 luni. Reagenţii, soluţiile din 
set să fie lichizi şi gata de lucru, 
în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.
Soluţiile de lucru să fie stabile 
mai mult de 30 zile.Setul să 
conţină, in afară de controlul 
pozitiv şi negativ, calibrator pen-
tru seturile cu determinare cal-
itativă a antigenelor şi anticor-
pilor. Stripurile să fie detaşabile, 
posibilitatea de a rupe stripul şi 
de a folosi cite un godeu. Să fie 
posibil de a testa cite o probă.

5395,50

3 33100000-1

Set pentru determinarea an-
ti-HCV, 96 teste

6 set

Metoda ELISA. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, mar-
cat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor 
incluse în set. Termenul de val-
abilitate indicat pe ambalaj de 
producator să fie nu mai mic de 
12 luni. Reagenţii, soluţiile din 
set să fie lichizi şi gata de lucru, 
în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.
Soluţiile de lucru să fie stabile 
mai mult de 30 zile.Setul să 
conţină, in afară de controlul 
pozitiv şi negativ, calibrator pen-
tru seturile cu determinare cal-
itativă a antigenelor şi anticor-
pilor. Stripurile să fie detaşabile, 
posibilitatea de a rupe stripul şi 
de a folosi cite un godeu. Să fie 
posibil de a testa cite o probă.

3135,00
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4 33100000-1

Set pentru determinarea PSA, 
96 teste

5 set

Metoda ELISA. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, mar-
cat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor 
incluse în set. Termenul de val-
abilitate indicat pe ambalaj de 
producator să fie nu mai mic de 
12 luni. Reagenţii, soluţiile din 
set să fie lichizi şi gata de lucru, 
în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.
Soluţiile de lucru să fie stabile 
mai mult de 30 zile.Setul să 
conţină, in afară de controlul 
pozitiv şi negativ, calibrator pen-
tru seturile cu determinare cal-
itativă a antigenelor şi anticor-
pilor. Stripurile să fie detaşabile, 
posibilitatea de a rupe stripul şi 
de a folosi cite un godeu. Să fie 
posibil de a testa cite o probă.

4500,00

5 33100000-1 Ţoliclon anti A 200 ml Flacoane de 50 doze, 5 ml. 550,00

6 33100000-1 Ţoliclon anti B 200 ml Flacoane de 50 doze, 5 ml. 550,00

7 33100000-1 Ţoliclon anti AB 40 ml Flacoane de 50 doze, 5 ml. 165,00

8 33100000-1 Ţoliclon anti D super 200 ml Flacoane de 50 doze, 5 ml. 1100,00

9 33100000-1

Material pentru controlul cali-
tăţii VSH prin metoda Wester-
grin la analizatorul Caretium 
XC A-30 cu 2 nivele (normal şi 
patologic)

60 set

Un control de sânge întreg, 
uman, conceput pentru a mon-
itoriza precizia metodelor auto-
mate de măsurare a ratelor de 
sedimentare a eritrocitelor. Set 
2fl*9 ml.Perioada de valabilitate 
nu mai puţin de 540 de zile (din 
momentul producerii). Stabili-
tatea flaconului deschis nu mai 
puţin de 31 de zile. Ambalaj 
securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, 
condiţiile de păstrare) ale pro-
dusului indicate pe ambalaj tre-
buie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.

102300,00
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10 33100000-1
Nitrit de sodiu cpa(selitra)

1 kg

Analitică, cpa (curată pentru 
analiză), ambalaj de 1,0 kg.În 
mod obligatoriu se va indica pe 
etichetă datele prevăzute de 
cerinţele documentelor norma-
tive (ISO, GOST, OST, etc.) privind 
denumirea, masa moleculară, 
formua chimică unde este cazul, 
calificativul (gradul de puritate) 
al reactivului, cantitatea produ-
sului, statutul Hazardului, gradul 
de hidratare, cantitatea de im-
purităţi, numărul lotului, data 
fabricării, condiţiile de păstrare 
şi termenii de valabilitate, etc.

115,00

11 33100000-1 Azopiram 10 set

Termenul de valabilitate indicat 
pe ambalaj de producator nu 
mai mic de 12 luni. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, mar-
cat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor 
incluse în set.

495,00

12 33100000-1 Sol. Liugol 300 ml

Flacoane cu volumul de 50 ml. 
În mod obligatoriu se va indica 
pe etichetă datele prevăzute de 
cerinţele documentelor norma-
tive (ISO, GOST, OST, etc.) privind 
denumirea, masa moleculară, 
formua chimică unde este cazul, 
calificativul (gradul de puritate) 
al reactivului, cantitatea produ-
sului, statutul Hazardului, gradul 
de hidratare, cantitatea de im-
purităţi, numărul lotului, data 
fabricării, condiţiile de păstrare 
şi termenii de valabilitate, etc.

654,00

13 33100000-1

Colorant May-Grunvald, soluţie 
(fl din plastic)

25 L

Flacoane cu volumul de 1 L. În 
mod obligatoriu se va indica pe 
etichetă datele prevăzute de 
cerinţele documentelor norma-
tive (ISO, GOST, OST, etc.) privind 
denumirea, masa moleculară, 
formua chimică unde este cazul, 
calificativul (gradul de puritate) 
al reactivului, cantitatea produ-
sului, statutul Hazardului, gradul 
de hidratare, cantitatea de im-
purităţi, numărul lotului, data 
fabricării, condiţiile de păstrare 
şi termenii de valabilitate, etc.

2475,00
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14 33100000-1

Azur—Eozin Romanovski, 
soluţie fl. din plastic

20 L

Flacoane cu volumul de 1 L. În 
mod obligatoriu se va indica pe 
etichetă datele prevăzute de 
cerinţele documentelor norma-
tive (ISO, GOST, OST, etc.) privind 
denumirea, masa moleculară, 
formua chimică unde este cazul, 
calificativul (gradul de puritate) 
al reactivului, cantitatea produ-
sului, statutul Hazardului, gradul 
de hidratare, cantitatea de im-
purităţi, numărul lotului, data 
fabricării, condiţiile de păstrare 
şi termenii de valabilitate, etc.

2420,00

15 33100000-1
Acid sulfosalicilic, cpa

2 kg

Analitică, cpa (curată pentru anal-
iză), ambalaj de 1,0 kg.În mod 
obligatoriu se va indica pe etichetă 
datele prevăzute de cerinţele doc-
umentelor normative (ISO, GOST, 
OST, etc.) privind denumirea, masa 
moleculară, formua chimică unde 
este cazul, calificativul (gradul de 
puritate) al reactivului, cantitatea 
produsului, statutul Hazardului, 
gradul de hidratare, cantitatea de 
impurităţi, numărul lotului, data 
fabricării, condiţiile de păstrare şi 
termenii de valabilitate, etc.

1116,00

16 33100000-1

Set de control pentru proteina 
şi glucoza urinei cu calibrator 
(0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-
10,0 mlx4 fl.) 22 set

Set se conţine 8 fl. de10 ml.Ter-
menul de valabilitate indicat pe am-
balaj de producator nu mai mic de 
12 luni. Seturile să fie livrate în am-
balaj securizat, marcat şi etichetat 
de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, 
termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse 
în set.

19800,00

17 33100000-1

Teste pentru determimarea 
sîngelui ocult în masele fecale 
(imunochimic) 3000 test

Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set 
trebuie să conţine testul caseta, 
pipeta, tuburi de colectare a probei 
cu solutie bufer de diluare, instruc-
tiunea de utilizare pe limba de stat 
şi sa includa o procedura de control 
intern.Termenul de valabilitate 
indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de 
identitate (denumirea, numărul lo-
tului, seria, termenii de valabilitate, 
condiţiile de păstrare) ale produsu-
lui indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele 
de pe etichetele componentelor 
incluse în set.

17470,00
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18 33100000-1

Teste pentru determimarea 
H.Pylori Ag în masele fecale

1000 test

Metoda imunocromatografica. 
Set trebuie să conţine testul 
caseta, pipeta, tuburi de colect-
are a probei cu solutie bufer de 
diluare, instructiunea de utiliza-
re pe limba de stat şi sa includa 
o procedura de control intern. 
Timpul de testare 10 minute. 
Termenul de valabilitate indicat 
pe ambalaj de producator nu 
mai mic de 12 luni. Seturile să fie 
livrate în ambalaj securizat, mar-
cat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului indicate 
pe ambalaj trebuie să coincidă 
în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor 
incluse în set.

17470,00

19 33100000-1

Capilar steril pentru colectarea 
sîngelui capilar în ambalaj indi-
vidual 2000 buc

Ambalaj individual. Date de 
identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de vala-
bilitate, condiţiile de păstrare) 
ale produsului trebuie să fie 
indicate pe ambalaj. Termenul 
de valabilitate indicat pe amba-
laj de producator nu mai mic de 
12 luni.

24000,00

20 33100000-1

Eprubeta vacumată cu citrat de 
sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml 10000 

buc

Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) 
ale produsului trebuie să fie indi-
cate pe ambalaj și pe eticheta de 
pe fiecare eprubeta . Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de 
producator nu mai mic de 12 luni. 
Obligatoriu este necesar prezen-
tarea mostrelor.

10900,00

21 33100000-1

Eprubeta plastic (polisterol) 
conice transparent, cu capac și 
etichetă, 10 ml 70000 

buc

Date de edentitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, 
condiții de păstrare) ale produsului 
trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe 
eticheta de pe fiecare eprubetă. Terme-
nul de Valabilitate indicat pe ambalaj 
de producător nu mai mic de 12 luni. 
Obligatoriu este necesar prezentarea 
mostrelor. 

38500,00

22 33100000-1

Eprubeta vacumată cu citrat de 
sodiu pentru determinareaVSH 
la analizatorul Caretium XC A-30 30000 

buc

Autentic pentru analizator VSH 
Caretium XC A-30. Pe eprubetă obli-
gatoriu trebuie să fie indicat două 
marcaje (linii) ale volumului maxim 
și minim de colectare. Date de iden-
titate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, con-
diţiile de păstrare) ale produsului 
trebuie să fie indicate pe ambalaj și 
pe eticheta de pe fiecare eprubeta . 
Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator nu mai mic 
de 12 luni. Obligatoriu este nece-
sar prezentarea mostrelor.

40200,00
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23 33100000-1

Eprubeta vacumată, volum sîn-
ge 4,0 ml, cu etichetă (nmărul 
lotului,seria, termenii de valabi-
litate)

18000 
buc

Date de edentitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiții de păstrare) ale 
produsului trebuie să fie indicate pe 
ambalaj și pe eticheta de pe fiecare 
eprubetă. Termenul de Valabilitate 
indicat pe ambalaj de producător 
nu mai mic de 12 luni.

21960,00

24 33100000-1

Holter cu ac mediu pentru col-
ectarea sţngelui în eprubeta 
vacumată 30000 

buc

Holter cu ac mediu. Date de iden-
titate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, con-
diţiile de păstrare) ale produsului 
trebuie să fie indicate pe ambalaj și 
pe eticheta de pe fiecare ac. Obli-
gatoriu este necesar prezentarea 
mostrelor.

46200,00

25 33100000-1

Eprubeta vacumată cu K3ED-
TA, volum sînge 2,0-2,5 ml, cu 
etichetă (nmărul lotului,seria, 
termenii de valabilitate)

30000 
buc

Date de edentitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiții de păs-
trare) ale produsului trebuie 
să fie indicate pe ambalaj și pe 
eticheta de pe fiecare eprubetă. 
Termenul de Valabilitate indicat 
pe ambalaj de producător nu 
mai mic de 12 luni.

36600,00

26 33100000-1
Hârtie de filtru

15 kg Pentru analize cantitative și cali-
tative și alte lucrări de laborator 825,00

27 33100000-1
Termohârtie 57mm*30m

250 buc

Pentru  analizatorul de urină 
Mission U 500. Obligatoriu este 
necesar prezentarea mostre-
lor.

1260,00

28 33100000-1
Termohârtie 50mm*30m

200 buc

Pentru analizatore hematologi-
ce Mindray BC 3600. Obligato-
riu este necesar prezentarea 
mostrelor.

1492,0

29 33100000-1

Încălzitor electric tubular pentru 
aqua distilator DE-4

6 buc
Autentic pentru aqua distilator 
DE-4. Obligatoriu este necesar 
prezentarea mostrelor.

4320,00

30 33100000-1

Încălzitor electric tubular pentru 
aqua distilator DE-10

2 buc
Autentic pentru aqua distilator 
DE-10. Obligatoriu este necesar 
prezentarea mostrelor.

1440,00

31 33100000-1
Teste de sterilizarea extern

5000 test

Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) 
ale produsului trebuie să fie indicate 
pe ambalaj. Termenul de valabilitate 
indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 12 luni.

1360,00

32 33100000-1
Teste de sterilizarea intern

4000 buc

Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) 
ale produsului trebuie să fie indicate 
pe ambalaj. Termenul de valabilitate 
indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 12 luni.

1520,00
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33 33100000-1

Eprubeta vacumată cu K3EDTA 
praf pentru investigații hema-
tologice din singe perifericc cu 
capilar pentru colectarea dozată 
a sîngelui și capac pentru trans-
portarea probelor fixat de tub, 
volum sînge 100 mkl, cu etiche-
tă (nmărul lotului,seria, termenii 
de valabilitate)

10000 
buc.

Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de 
păstrare) ale produsului trebuie 
să fie indicate pe ambalaj. Ter-
menul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni.

27000,00

34 33100000-1 Eprubete plastic. Volum 3,0 ml, 
dimensiunile 11,0*55,0 mm 8000 buc Volum 3,0 ml, dimensiunile 

11,0*55,0 mm 1840,00

35 33100000-1 Cutia Petri din polisteren 50 buc Cutia Petri din polisteren 66,00

36 33100000-1 Psihometru A1 5 buc
Verificarea metrologică de la 
producător menționată în pa-
șaport

1111,00

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

Contractul de achiziţie 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 selecţie Preţul cel mai scăzut cu corespunde-
rea tuturor cerinţelor solicitate

Alte informaţii:

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

21.02.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

Sistem dinamic de achiziţie ■
Contractul intră sub incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondi-
ale a Comerţului

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

Nu □

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

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

Potrivit art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regu-
lamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziţii publice,anunţul de intenţie urmează a fi publicat în Buletinul 
Achiziţiilor Publice în mod separat pentru fiecare procedură de achiziţie în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării 
bugetului propriu al autorităţii contractante. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile 
cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de că-
tre aceasta. Publicarea anunţului de intenţie este obligatorie pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri și servicii 
este egală sau mai mare de 800 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 2 000 000 lei.
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1  din 16.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

IDNO 1003600152558

Adresa str. Arhanghel Mihail, 38

Numărul de telefon/fax 022 29-26-52 / 022 24-14-88

Adresa de e-mail ale autorității contractante arhanghel_mihail@yahoo.com

Adresa de internet ale autorității contractante http://www.spital.arhanghelmihail.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Oxana Palancica – șef-specialist achiziții publice, 022 
24-36-98

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție Medico-Sanitară Publică Spital Clinic Muni-
cipal

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de hemostaza  Sysmex CA 660 (sistem închis)

1.1

33696000-5

Thromborel S 20 seturi Ambalaj: 10 x 10 ml

844 400,00

1.2 CA Clean I 100 buc Ambalaj: flacon 50 ml

1.3 CA-Clean II 1 buc Ambalaj: fl 500 ml

1.4 Actin FS 40 seturi Ambalaj:10 x 2 ml

1.5 Dade Thrombin 16 seturi Ambalaj: 10 x 5 ml

1.6 Veronal Buffer 25 seturi Veronal Buffer

1.7 Innovance® D-DIMER 28 seturi
Ambalaj: Reagent 3x4 ml; Calbrator 
2x1ml; Buffer 3x5 ml; Supliment 2x6 ml; 
Diluent 3x5 ml

1.8 Test-Thrombin 5 seturi Ambalaj: 10 x 5 ml

1.9 Control Plasma N 5 seturi Ambalaj: 10 x 1 ml 

1.10 Control Plasma P 5 seturi Ambalaj: 10 x 1 ml 

1.11 Citrol 6 seturi Ambalaj: 10 x 1 ml 

1.12 D-Dimer Control 1 & 2 2 seturi Ambalaj: 2x5x1 ml

1.13 PT Multicalibrator 4 seturi Ambalaj: 6 x 1 ml

1.14 Standard Plasma 2 seturi Ambalaj 10 x 1 ml 

1.15 Cuvette 16 seturi Ambalaj: 3000 buc

1.16 Cupite pentru control 3000 buc cupite hitachi pentru controale si calibra-
toari  

1.17 Clorură de calciu 8 seturi Clorură de calciu

1.18 Kit de mentenanță 1 seturi Certificat ISO al producătorului, CE Marca

mailto:arhanghel_mihail@yahoo.com
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Lotul 2. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie Advia Centaur CP (sistem închis)

2.1 33696000-5 ADVIA Centaur HBsAg 6 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set 200 teste

562 000,00

2.2 33696000-5
ADVIA Centaur Anti-HBc 

Total 2 6 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set 200 teste

2.3 33696000-5 ADVIA Centaur Anti-HBs 2 6 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set 200 teste

2.4 33696000-5 ADVIA Centaur Anti-HCV 6 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set 200 teste

2.5 33696000-5 ADVIA Centaur Ferritin 24 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set 50 teste

2.6 33696000-5 ADVIA Centaur® PCT 12 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP .Ambalaj: 1 set 100 teste 

2.7 33696000-5
ADVIA Centaur Anti-HBc Total 

2 Control 1 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 7 mL

2.8 33696000-5
ADVIA Centaur Anti-HBs2 

Control 1 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 10 mL

2.9 33696000-5
ADVIA Centaur Anti-HCV 

Control 1 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 7 mL

2.10 33696000-5 ADVIA Centaur HBsAg Control 1 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 7 mL

2.11 33696000-5
ADVIA Centaur BRAHMS PCT 

Controls (2 level) 2 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 2 mL

2.12 33696000-5
IMMCON Control imunologie 

L1 0,25 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set: 12x5 mL

2.13 33696000-5
IMMCON Control imunologie 

L2 0,25 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set: 12x5 mL

2.14 33696000-5
IMMCON Control imunologie 

L3 0,25 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set: 12x5 mL

2.15 33696000-5
ADVIA Centaur Calibrator C 

(VB12, Ferritin) 4 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 2 x 5 mL

2.16 33696000-5 Sample Cups (5 mL) 7 seturi
Compatibil cu analizatorul automat Ad-
via Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  1 x 1500 
pieces

2.17 33696000-5
ADVIA Centaur CP Reagent 1 

and 2 10 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  1x1000 teste

2.18 33696000-5 ADVIA Centaur Wash 1 10 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 1500 mL

2.19 33696000-5
ADVIA Centaur Cleaning so-

lution 2 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  12 buc

2.20 33696000-5 ADVIA Centaur APW1 18 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  2 x 25 mL

2.21 33696000-5 ADVIA Centaur PW3 14 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set: Flacon  50 mL

2.22 33696000-5 Cuvettes 4 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  3000 buc

2.23 33696000-5 Kit, Sample Tips 2 seturi Compatibil cu analizatorul automat Advia 
Centaur CP. Ambalaj: 1 set:  6480 bucati

3 33696000-5 RPR carbol 10 seturi RPR carbol, 1 set – 500 teste 7500,00

4 33696000-5 Troponină 20 seturi Troponină, 1 set – 20 teste 18200,00

5 33696000-5
Clostridium dificile, GDH 

Toxina A + Toxina B 100 teste Clostridium dificile, GDH Toxina A + Toxi-
na B 10500,00

6 33696000-5 Troponina  ELISA 14 seturi Troponina  ELISA 37800,00

Valoarea estimativă totală 1 480 400,00

 



85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Condiții de participare:

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

Nu ¡

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 Prețul cel mai scăzut
Alte informații:

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

17.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu ¡

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _4_ din 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-1644995653154

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 90600000-
3 

Asigurarea securității 
circulației rutiere, es-
teticii și întreținerea 
terasamentelor din r. 

Călărași

buc

Lucrări marcaj, instalarea indicătoarelor, 
defrișarea copacilor, curățirea părții caro-
sabile de noroi, cosirea la necesitate pe 
toată lungimea drumurilor publice locale 
din raionul Călărași (circa 62 km), lucrări 
de curățire a canalelor de scurgere. 910 961,61

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://achizitii.md/ro/public/budget/20039274
https://achizitii.md/ro/public/budget/20039274
https://achizitii.md/ro/public/budget/20039274
https://achizitii.md/ro/public/budget/20039274
https://achizitii.md/ro/public/budget/20039274
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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 igienizare 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  Ștefan BOLEA ________________               

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.   6    din  16.02.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

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

atsvzacupca@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ÎM ”Amenajarea teritoriului și Spații Verzi 
Bălți”

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 34223300-9 Remorcă de tractor 1 Conform caietului de sarcini din 
documentele de licitație. 120 000,00

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
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Alte informații:

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

17.02.2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028
Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352
Adresa de e-mail a autorității contractante trm@trm.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.trm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Sorocean, 022406935, achizitii@trm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.mtender.gov.md

www.trm.md

achizitii@trm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09000000-3 Benzină Ai 95 23400 litri
Produse petroliere pentru 
automobile. 

477750,00

2 09000000-3 Motorină 20000 litri 350000,00

3 09000000-3 Gaz lichefiat 500 litri 5583,33

Total: 833333,33

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 ■

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 Corespunderea cerințelor caietului de sarcini și 

prețul cel mai scăzut.

IV. 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 Acord-cadru ■

Sistem dinamic de achiziție ■

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

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

Nu ■

Da ■

http://www.mtender.gov.md
http://www.trm.md
mailto:achizitii@trm.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028
Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352
Adresa de e-mail a autorității contractante trm@trm.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.trm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Sorocean, 022406935, achizitii@trm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.mtender.gov.md

www.trm.md

achizitii@trm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 79713000-5 Servicii de pază 

Zilnic, pe 
parcursul 

anului 
2022

(luni)

Servicii de pază pentru obiectivele 
I.P. Companiei „Teleradio-
Moldova” (Casa Radio, str. Miorița 
1, mun. Chișinău și Televiziunea, 
șos. Hîncești 64, mun. Chișinău)

824916,66

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 ■

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 Corespunderea cerințelor caietului de sarcini și 

prețul cel mai scăzut.

IV. 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 Acord-cadru ■
Sistem dinamic de achiziție ■
Licitație electronică ■

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu ■
Da ■

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

http://www.mtender.gov.md
http://www.trm.md
mailto:achizitii@trm.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.01 din 16 февраля 2022 г. 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры АТО Гагаузии

IDNO 1007601000344
Adresa Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.

Комрат, ул.Ленина, 204/б
Numărul de telefon/fax 0298 -2-23-01; 0298-2-31-80; 0605-54-292
Adresa de e-mail ale autorității contractante gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante нет
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Сыби Людмила – главный специалист

060554292 

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

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

Achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Орган публичной власти

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-
9

Работы по ремонту и 
содержанию местных дорог 

общего пользования на 
территории  
АТО Гагаузия

Раб. Ремонт и 
содержание 18 150 333,33

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

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

Nu +

Da ■

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite 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 Самая низкая цена;

Требования к участию будут приведены в Стандартной 
документации, которая будет

опубликована в Achizitii.md
Alte informații:

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

Февраль-март 2022 г.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

Sistem dinamic de achiziție ■

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

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

Nu +

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.7 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare privind completa-
rea cu specificația tehnică și borderoul 
de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului  
de execuție pentru reconstrucția drumu-
lui M1 Frontiera cu România – Leușe-
ni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu 
Ucraina, km 86,28-94,48

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

1 113 219,65

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

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

Nu □

Da ■

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

Nu □

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercita-
re a activității profesionale; Capacitatea economi-
că și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de 
asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru ■

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

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

Nu □

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 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 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__14.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Ștefan Vodă
IDNO 1007601006210
Adresa Or.Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare nr.31, c/p 

4201 Moldova
Numărul de telefon/fax 024222396
Adresa de e-mail a autorității contractante prim.sv@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primariastefanvoda.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail prim.sv@mail.ru, 024225178
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)

Achiziții.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 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 fieca-

re lot în parte)

1 45200000-
9

Lucrări de reparație a 
drumului 1

Conform devizului elaborat și ce-
rințelor suplimentare la procedura 
de achiziție

2966167,00 lei

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

martie - aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ■

Sistem dinamic de achiziție ■

mailto:prim.sv@mail.ru
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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 ■

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 15.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Rîşcani

IDNO 1007601009853

Adresa MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3

Numărul de telefon/fax tel.0(22)441098, 0(22)441191 

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.rascani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vlad MELNIC, Oleg SUSLOV
Mihail FURCULIŢĂ

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)

SIA RSAP Mtender

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)

Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică locală 
de nivelul al doilea 

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 45200000-9 Amenajarea și reabilita-
rea Parcului ,,Rîșcani” ( 
II Etapă)

1 proiect În conformitate cu caietul de 
sarcini

6 666 600,00

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

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

Nu V

Da ■

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

Nu V

Da ■

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cu documentația de atribuire; 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: cel mai bun raport calitate-preţ, 
Factorii de evaluarea vor fi următorii: 

1.Preţul ofertei – 80 puncte.

2. Perioada de execuţie – 10 puncte.

3. Perioada de garanţie asupra lucrărilor – 10 
puncte. 

Total – 100 puncte.
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Alte informații:

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

Trimestru I, anul 2022.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ■

Sistem dinamic de achiziție ■
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da ■

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639583518550 din 07.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independeței 38
Număr de telefon/fax 0(256)2-20-58
E-mail crr.achizitii.md@mail.ru
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact Tașciuc Liliana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală 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 atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii ■       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție ”Produse petroliere pentru anul 2022”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639583518550

Data publicării: 16.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639583518550 

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 uti-
lizate

Acord-cadru ■ 

Sistem dinamic de achiziții ■ 

Licitație electronică ■ 
Nr. oferte primite Total: 2(două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2(două)

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1639583518550 din 31.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Lukoil-Moldova”
IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Columna 92, tel:0(22)21-12-25; fax:0(22)22-
69-72; e-mail;

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

Produse petroliere pentru anul 2022
1 Benzina Premium 95 09100000-0 11363 / litri Nr.1 din 

12.01.2022
249 634,26

2 Motorina 1682 / litri

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da ■        

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

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

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

Alte informații relevante

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

tel:0(22)
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa Str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pen-
tru anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Data publicării: 24.12.2021

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640342417592?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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. 8 din 21.01.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire „DAAC-HERMES” S.A.
IDNO 1002600009035
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

info@daac-hermes.md
Tel: 022-406-231
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

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

Nu ■       

mailto:info@daac-hermes.md
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Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu ■      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Servicii de reparație și 
întreținere a automobi-

lelor aflate la balanța IGP 
pentru anul 2022

50100000-6 1 buc. 9-BN din 
08.02.2022 858 333,33 1 030 000,00

Denumire „T&T MOTOR SERVICE” SRL
IDNO 1017600050859
Date de contact 

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

Ttms2017@mail.ru

Tel: 069-670-772

mun. Chișinău, str. Ismail 98/2, ap.(of. 9)
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 lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

Servicii de reparație și 
întreținere a automo-

bilelor aflate la balanța 
IGP pentru anul 2022

50100000-6 1 buc. 10-BN din 
08.02.2022 583 333,33 700 000,00

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 ■        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

mailto:Ttms2017@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8/22  din 07.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri

Obiectul de achiziție Carburanţi card valoric conform necesităţilor 

Armatei Naţionale pentru anul 2022
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1639467604026

14.12.2021, ora:09.59
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639467604026?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat: Cu capital 
străin
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. 
186 din 31.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna 92, tel. 21-12-25,  www.lukoil.md, du-
mitru.simonov@lukoil.md.

Întreprindere mică sau mijlocie Nu 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Benzină A-95 cu aditivi, 

card valoric - 27 carduri
09100000-0 62160 litri

14/3

05.01.2022
1211498,40

2 Motorină de calitate superioară cu 
aditivi, card valoric - 41 carduri 09100000-0 94920 litri

14/3

05.01.2022
1576621,20

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

http://www.lukoil.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03 din 04.02.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

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)

Suma estimativă a procedurii 367500,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        
Servicii ■       
Lucrări ■

Obiectul de achiziție Produselor alimentare pentru trimestrul I (fructe, 
legume și carne proaspătă) și simestrul I (cafea 
naturală) al anului 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640166293290

Data publicării: 22.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049147/  

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

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

 

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640166293290
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049147/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 01 din  06.01.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire  GȚ Pșenicinîi Feodor
IDNO 32511840
Date de contact 

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

s. Șeptelici rnul Soroca

Tel.: 069417587

Email: fiodorpsenicinii2018@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu ■       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1
Lot 1

Fructe și legume
15800000-6

Cartofi 

12000 kg

10 din 
13.01.2022

48600,00

Ceapă 

3000 kg
12600,00

Morcov 

3000 kg
13050,00

Sfeclă roșie 

2000 kg
8400,00

Varză 

3500 kg
42000,00

Mere  

5000 kg
18075,00

Usturoi 

300 kg
7260,00

TOTAL 149985,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Alidan Com
IDNO 1005607001822

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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Date de contact 

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

Mun. Soroca, str. Arțarilor 2

Tel.: 069234255

Email: tanea_saratila@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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 2

Carne proaspătă

15800000-6 Carne de vită 1000 
kg

11 din 
13.01.2022

67500,00

Carne de porc 
1500 kg

97650,00

TOTAL 165150,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15

Tel.: 023145223/023145224

Email: baguettebalti@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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 3

Cafea naturală

15800000-6 Cafea naturală 
nesolubilă 60 kg

12 din 
13.01.2022

12000,00

Cafea naturală  
solubilă  60 kg

30000,00

TOTAL 42000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:tanea_saratila@mail.ru
mailto:baguettebalti@mail.ru
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2. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 27/22AA din 04.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de deservire și mentenanță a Complexului teh-
nico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul 
susținerii examenelor de calificare practice de obținere a 
permisului de conducere pentru anul 2022 (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639575917410
Data publicării: 15.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639575917410?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639575917410
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639575917410?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639575917410?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. 37/22 din 21.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire „Arscom” SA
IDNO 1003600034627
Date de contact 

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

MD-2038, str. Zelinschi, 34/2-8, mun. Chiși-
nău, tel. 060301363; e-mail: anatol.arscom@
gmail.com  

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumi

rea ope

ratorului 
economic

Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv 
TVA

1 Servicii de deservire și mentenan-
ță a Complexului tehnico-aplicativ 

de înregistrare video și audio în 
procesul susținerii examenelor de 

calificare practice de obținere a 
permisului de conducere pentru 

anul 2022 (repetat)

„Arscom” 
SRL

50324

100-3
-/-

Nr. 168

din 
04.02.2022

467 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

mailto:anatol.arscom@gmail.com
mailto:anatol.arscom@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 29AA din 07.02.2022

          

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

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de papetărie pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638174686422

Data publicării: 29.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638174686422?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 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638174686422
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638174686422?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638174686422?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. 45/22 din 25.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „GVP Moldova” SRL
IDNO 1002600039005
Date de contact 

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

MD-2005, mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, nr. 
32, 0 22296292, gvp@plicuri.md    

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod 
CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,
inclusiv TVA

 1 Lotul nr. 1
Plicuri CD/DVD

„GVP Moldova” 
SRL

30
19

27
00

-8

300 
buc.

Nr. 170 din 
07.02.2022

126,00

2 Lotul nr. 2 Plicuri C5 „GVP Moldova” 
SRL

150 000 
buc. 66 600,00

3 Lotul nr. 3
Plicuri C5 kraft

„GVP Moldova” 
SRL

2 000 
buc. 1 008,00

4 Lotul nr. 4
Plicuri C6

„GVP Moldova” 
SRL

50 000 
buc. 10 800,00

5 Lotul nr. 5
Plicuri TB/4 4 cm

„GVP Moldova” 
SRL

20 000 
buc. 54 000,00

6 Lotul nr. 6
Plicuri TB/4 2 cm

„GVP Moldova” 
SRL

5 000 
buc. 14 940,00

7 Lotul nr. 7
Plicuri C4 kraft

„GVP Moldova” 
SRL

500 
buc. 492,00

8 Lotul nr. 8
Plicuri C4

„GVP Moldova” 
SRL

100 000 
buc. 100 800,00

TOTAL 248 766,00

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

mailto:gvp@plicuri.md
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2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.210 49329 din 04.02.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022/ 477266, fax 022475255
E-mail amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet Www.amt-ciocana.ms.md
Persoana de contact Danu Evghenia
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică 

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    Reactive  și articole pentru laboratorul  bacteriologic 
Anunțul de participare Nr.: 21049329

Data publicării: 27.12.2021
Link   

 ocds-b3wdp1-MD-1640596514433 
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut,corespunderea cerințelor solicitate  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

 Licitație deschisă

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

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. 
21047817 din  21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL„GBG-MLD”
IDNO  1003600117582
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, str.Albișpara 64/2

Întreprindere mică Da •      Nu ■       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu •      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da ■       Nu •  
 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640596514433
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

1 Lotul nr.2

Reagenți pentru investigații, 
Coagulometru automat AC-4 

33600000-6 150fl.

220 seturi

23 din 
02.02.2022

374265,60

2 Lotul nr. 3

Columbia Blood Agar Base

33600000-6 2kg 23 din 
02.02.2022

2865.60

3 Lotul nr. 5

Manitol Salt Agar 

33600000-6 1kg 23 din 
02.02.2022

768.00

4 Lotul nr.6

 Sabouraund Agar

33600000-6 1kg 23 din 
02.02.2022

876.00

5 Lotul nr.9 Enterococcus Agar 
Base

33600000-6 0,5kg 23 din 
02.02.2022

1864.80

6 Lotul nr. 11

Kligler Agar

33600000-6 0,5kg 23 din 
02.02.2022

604.80

7  Lotul nr. 21

eprobate cu mediu Amies

33600000-6 3000 bucăți 23 din 
02.02.2022

8280.00

8 Lotul nr. 26

Ertapinem 

ETP

33600000-6 5fl 23 din 
02.02.2022

390.00

9 Lotul nr. 27

Imipinem 10

33600000-6 5fl 23 din 
02.02.2022

390.00

10  Lotul nr. 28

Meropinem 10

33600000-6 5 fl 23 din 
02.02.2022

390.00

Denumire SRL Mediclim
IDNO  1003602008154
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău,  str. A.Cogălniceanu 7A

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 
TVA lei

 1 Lotul nr. 1

Reagenți pentru investigații , analizator 
automat  “VITEC-2”

33600000-6 142 kituri   24 din 
02.02.2022

262835.28
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Denumire  SRL Ecochimie
IDNO  1002600052156
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, bd.Cuza Vodă 5/1 oficuul 403

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

1 Lotul nr. 12

Clorura de sodiu 

33600000-6 1kg 25 din 
02.02.2022

324.00

2 Lotul nr. 17

Eprubete fără mediu cu tampon 
steril 

33600000-6 1000 bucăți 25 din 
02.02.2022

1308.00

3 Lotul nr. 19

Ansă bacteriologică 3 ml 
(sterile) 

33600000-6 1500 bucăți 25 din 
02.02.2022

604.80

4 Lotul nr. 20

Tampoane individuale sterile

 p/u sensibilitate 

33600000-6 5000 bucăți 25 din 
02.02.2022

 3060.00

5 Lotul nr. 22

Cutii petri (sterile)

33600000-6 15000 bucăți 25 din 
02.02.2022

21960.00

Denumire  SRL LifeMedGroup
IDNO   1016600014720
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, s.Trușeni, str. Răzeșilor 9

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei
 1 Lotul nr. 14

Virfuri p/u pipetele automat 
fără filtru 100-1000 mlk 

 33600000-6 500 bucăți 26 din 
02.02.2022

31.50
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2 Lotul nr. 15

Virfuri p/u pipetele automat 
fără filtru 0-200 mlk 

 33600000-6 500 bucăți 26 din 
02.02.2022

 18.00

Denumire  SRL Sanmedico
IDNO  1003602008154
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 7 A ap.of.9

Întreprindere mică 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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA 

lei

 1

Lotul nr. 4

Nutrien Agar 

 33600000-6 2 kg 22 din 
02.02.2022

 2160.00

2 Lotul nr.7 Chromogenic UTI 
Agar

 33600000-6 0.5kg 22 din 
02.02.2022

2214.00

3 Lotul nr. 8

Endo Agar, Special 

 33600000-6 0.5kg 22 din 
02.02.2022

513.00

4 Lotul nr. 10 

Mueller – Hilton Agar

 33600000-6 0.5kg 22 din 
02.02.2022

648.00

5 Lotul nr. 23

Streptococcus Latex Kit 

 33600000-6 2 seturi 22 din 
02.02.2022

4644.00

6 Lotul nr. 24

Moxifloxacin 

MO5

 33600000-6 10 fl. 22 din 
02.02.2022

626.40

7 Lotul nr. 25

Norfloxacin 

NX10

 33600000-6 10 fl 22 din 
02.02.2022

626.40

8 Lotul nr. 29

Eritromicin 

E15

 33600000-6 15 flacoane 22 din 
02.02.2022

939.90

9 Lotul nr. 30

Clindamicin CD

 33600000-6 15 flacoane 22 din 
02.02.2022

939.90

10 Lotul nr.31 Tetracyclin 30  33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

313.20

11 Lotul nr. 32

Chloramphenicol 30

 33600000-6 15 flacoane 22 din 
02.02.2022

939.90
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12 Lotul nr. 33

Nitrofurantoin 100

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

313.20

13 Lotul nr. 34

Ampicilin  2

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

313.20

14 Lotul nr. 35

Amikacin 30

 33600000-6 10 flacoane 22 din 
02.02.2022

626.40

15 Lotul nr. 36

Amoxycillin-clavulanic acid 20-
10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

313.20

16 Lotul nr. 37

Vancomicin 5

 33600000-6 10 flacoane 22 din 
02.02.2022

626.40

17 Lotul nr. 38

Ofloxacin 5

 33600000-6 10 flacoane 22 din 
02.02.2022

626.40

18 Lotul nr. 39

Netilmicin 10

 33600000-6 10 flacoane 22 din 
02.02.2022

626.40

19 Lotul nr. 40

Fosfomicin 200

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

20 Lotul nr. 41

Cefoxitin 30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

21 Lotul nr. 42

Cefalexin 30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

22 Lotul nr. 43

Cefepime 30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

23 Lotul nr. 44

Cefatoxime 5

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

24 Lotul nr. 45

Cefoxitin30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

25 Lotul nr. 46

Ceftazidime 10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

26 Lotul nr. 47

Cefuroxime 30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

27 Lotul nr. 48

Cefaclor 30

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

28 Lotul nr. 49

Nistatin 100

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

29 Lotul nr. 50

Amphotericin – B100 

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

30 Lotul nr. 51

Ketaconazol10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

31 Lotul nr. 52

Itraconazol 10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

32 Lotul nr.53

Clotrimazol 10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

33 Lotul nr. 54

Fluconazol 10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20
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34 Lotul nr. 55

Clotrimazol 10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

35 Lotul nr. 56

Penicillin G10

 33600000-6 5 flacoane 22 din 
02.02.2022

312.20

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

4. Alte informații:

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

Nu ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.__7 / 22__ din_  04.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Brigada 2 Infanterie Motorizată
Denumirea autorităţii centrale de achiziţie a MA Agenţia asigurare resurse și administrare patrimo-

niu a Ministerului Apărării
Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00
E-mail vitalie.rohac@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de transport naţional de pasageri, conform ne-
cesităţilor Armatei Naţionale pentru anul 2022

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1640158684311
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640158684311?tab=contract-notice
Data publicării: 22.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 1

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1/22 din 05.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „DVD-Trans” SRL
IDNO 1002600038835

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640158684311
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Odesa nr.28, Tel./fax: (022)54-26-85, 92-17-28, 
dvd-trans@mail.ru, www.pasager.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

1 Servicii de transport auto naţional 
de pasageri

60130000-8 servicii 14/10

10.01.2022

239950,00

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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05/A/22 din 09.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        

Servicii □       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a timbrelor de acciz/consum
Anunțul de participare Nr.:   MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1638279190964

Data publicării: 30.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21047824/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut ■

Cel mai bun raport calitate-preț ■

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

Sistem dinamic de achiziții ■ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638279190964


126

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 5/D/21 din 18.01.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ”Baștina Radog” S.R.L.

IDNO 1002600006838

Date de contact 

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

MD-2005, mun. Chisinau, str. Petru Rareș, 49

https://radog.md/  producere@radog.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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Servicii de tipărire a timbre-

lor de acciz/consum 79800000-2 conform necesita-
ților

nr.16/
LP/2022 din 
25.01.2022

4 473 840,00

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

3. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

Nu ■        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03/A/22 din 07.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii ■       
Lucrări ■

Obiectul de achiziție Hîrtie specială
Anunțul de participare Nr.:   MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1637043632997
Data publicării: 16.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046894/

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637043632997
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 3/D/21 din 11.01.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ”Mitra Grup” S.R.L.

IDNO 1002600041206

Date de contact 

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

MD-2012, mun. Chisinau, str. Șciusev 48-1

https://bumaga.md/  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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Hârtie  specială 30197630-1 conform necesita-

ților

nr.11/
LP/2022 din 
20.01.2022

4 332 000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.563 din 04.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică centrală

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)

Cererea ofertelor de prețuri

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■ 

Servicii ■ V               

Lucrări ■

Obiectul de achiziție

Servicii pentru recepționarea, transportarea și distri-
buirea corespondenţei de serviciu conform necesi-
tăţilor CNAS pentru 11 luni anului 2022 începând cu 
01.02.2022 până la 31.12.2022

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1640862906530-
EV-1640863428112

Data publicării: 30/12/2021 13:23
https://e-licitatie.md/achizitii/31001/servicii-posta-
le-si-de-curierat

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut ■ V
Costul cel mai scăzut ■

Cel mai bun raport calita-
te-preț ■

Cel mai bun raport calita-
te-cost ■
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru ■ 

Sistem dinamic de achiziții ■ 

Licitație electronică ■ V 

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 1 din 14.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎS “Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

mun. Chișinău bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134

Telefon: 022227395

 email:anticamera@posta.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da ■      Nu ■ V

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da ■           Nu ■   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da ■            Nu ■   V

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului

Total 
fără 
TVA

Lotul 1 Achiziționarea Serviciilor pentru recepționarea, transportarea și distribuirea corespondenței de 
serviciu conform necesităților CNAS pentru pentru 11 luni  anul 2022

1.1. Distribuirea pachetelor 
până la 2 kg 

64100000-7
16700 nr. 17.02/22

din 

01.02.2022

283 900,00

1.2. Distribuirea pachetelor 
de la 2 kg până la 30 kg 200 3400,00

Suma totală lei fără TVA 287 300,00 
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 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ■        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

Notă:  Anunțurile de 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.539 din 04.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate 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 prealabilă a 
unui anunț de participare)

Licitație deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri ■ 

Servicii V               

Lucrări ■

Obiectul de achiziție Serviciile de paza fizică pentru anul 2022

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1635425061938-EV-1635425493576

Data publicării: 28/10/2021 15:56

https://e-licitatie.md/achizitii/28635/servicii-de-paza

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 ■ V 

Nr. oferte primite

Total: 3 (trei)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1 (una)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3 (trei)
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 2 din 24.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ PREMIUM SECURITY GRUP”
IDNO 1015600041471
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 24/1 

Telefon: 079 691 750

email: psgmoldova@gmail.com
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

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Total fără TVA Total inclusiv

TVA

Lotul 1

Achiziționarea serviciilor 
de paza fizică pentru 
11 luni începând cu 

01.02.2022

79713000-51 1 Nr.14.01/22 din 
31.01.2022 1 164 467,33 1 397 360,80

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 ■ V       
Da ■        

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

Nu ■        V

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Alte informații relevante 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 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


135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     2     din_07.02.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Internat cu profil sportiv 
Lipoveni

Localitate Satul Lipoveni,r-nul Cimișlia

IDNO 1012620011066

Adresa Satul Lipoveni,r-nul Cimișlia

Număr de telefon/fax 0 241 71 234

E-mail 0 241 71 234

Adresa de internet liceul.lipoveni@mail.ru

Persoana de contact liceul.lipoveni@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Publică Liceul Internat cu profil sportiv 
Lipoveni  Bârsa Grigore, președinte, Director

0 241 71 234

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 21048657

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        

Obiectul de achiziție  PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I JUMĂTATE A ANULUI 
2022  15800000-6 - Diverse produse alimentare

Anunțul de participare Nr: 21048657
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639487624864
Data publicării: 14 dec 2021, 16:02

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

Nr. oferte primite Total: 8(opt

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 8(opt

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. Nr. 2    din 30 decembrie 2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639487624864
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s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumirea lotului 
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ardei dulci galbeni,roșii, ver-
zi,Proaspete,calitate superioară, in 
cutii din carton de 10 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg

30
0

41
.1

8

41
.1

8

44
.4

7

12
 3

54

13
34

1

banane,proaspete ,calitative,în cu-
tii de carton de 20 kg,HG 520  din 
22.06.2010 certificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg

15
00

20
.7

7

20
.7

7

24
.9

2

31
15

5

37
38

0

brînză cu chiag tare,cașcaval,cu frac-
ția masică de grăsime ăn substanță us-
cată pînă la 45% ,pungă de 5,0 kg,HG 
520  din 22.06.2010,pastă densă, omo-
genă în toată masa, slab acidulate, fără 
gust și miros străin.culoare galben des-
chis conform certificatului de calitate 
și certificat sanitar veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

kg

40
0

98
.4

8

98
.4

8

11
8.

17

39
 3

90

47
26

8

brînză de vaci,9%,pungă de 5,0 kg-
Moale, onctuasă sau fărămicioasă cu 
sau fără  particule perceptibile de pro-
teină,Slab acidulat, fără gust și miros 
străin,culoare De la albă pînă la galben 
deschis HG 520  din 22.06.2010con-
form certificatului de calitate și certifi-
cat sanitar veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

kg

30
0

57
,3

9

57
,3

9

61
,9

8

17
 2

17

18
59

4

cacao pudră neagră, in cutii pănă la 
0,1 kg HG 520  din 22.06.2010cerificat 
de inofensivitate

SRL SLAVENA LUX

kg 10

91
,6

7

91
,6

7

11
0

91
6,

67

11
00

cartofi,Tuberculi întregi, uscaţi, ne-
contaminaţi, sănătoși, fără atacuri de 
boli sau insecte care să le facă impro-
prii consumului, fără urme vizibile de 
substanţe străine, fără vătămări pro-
duse de frig.,Mature, cu o coajă densă,-
calitative,fiecare bucata nu mai mica 
de80 grame , in saci de30 kg,CALITATIV  
HG 520 din 22.06.2010 cerificat de in-
ofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 1500

5.
06

5.
06

5.
47

7 
59

0

82
05

ceai in cutii pănă la 0,2 kg a chite 100 
buc (0,002) HG 520  din 22.06.2010

SRL SLAVENA LUX

b u -
căți 10

39
,1

7

39
,1

7

47
,0

0

39
1,

67

47
0
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ceapă,Rădăcina proaspătă, întreagă, 
sănătoasă, curată, fără vătămări ca-
uzate de insectele dăunătoare, fără 
umeditate excesivă la suprafaţă,calita-
tive, ,fiecare bucata nu mai mica de50 
grame in saci de 25kg,CALITATIV HG 
520 din 22.06.2010cerificat de inofen-
sivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 700

5.
90

5.
90

6.
37

4 
13

0

44
59

chefir,2.5% in pachete de polietilena 
0.5 l,HG520 din 22.06.2010conform 
certificatului de calitate și certificat sa-
nitar veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

kg 600

13
,8

9

13
,8

9

15
,0

0

8 
33

4

90
00

Chifle din aluat cozonac,cornuri 
pina la 50gr in assortment ( cu stafi-
de, cu scortisoare, magiun de fructe)
din făină de grîu calitatea .I, SM 173 
cu adaos de mac, ma-
giun,și alte ingridiente  
HG 520 din 22.06.2010

Negru Victor

b u -
căți 700

2.
00

2.
00

2.
16

1 
39

9

15
10

.9
0

Chifle din cozonac, pina la 50 gr 
in assortment ( cu mac, stafide, cu 
scortisoare, magiun de fructe)din 
făină de grîu calitatea .I, SM 173 
cu adaos de mac, ma-
giun,și alte ingridiente  
HG 520 din 22.06.2010

I.I.”Plesca Elena”

b u -
căți 1500

1.
79

9

1.
79

9

2,
16

2 
69

9

32
40

covrigei cu mac,Calitate superioara, in 
cutii de 6 kg,  HG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

kg 100

20
.7

1

20
.7

1

22
.3

7

2 
07

1

22
37

crupă de arpacaș mărunțită HG 520 
din 22,06,2010  ambalaj în pungi de 
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM TOTAL

kg 30

7.
32

7.
32

8.
78

21
9,

60

26
3.

40

crupă de griș mărunțită HG 520 din 
22,06,2010  ambalaj în pungi de polie-
tilenă 1,0 kg

SRL ALIM TOTAL

kg 100

9.
32

9.
32

11
.1

8

93
2

11
18

crupă de grîu mărunțită HG 520 din 
22,06,2010  ambalaj în pungi de polie-
tilenă 1,0 kg

SRL SLAVENA LUX

kg 150

7,
26

7,
26

8,
71

1 
09

0

13
06

,5
0

crupă de orz mărunțită HG 520 din 
22,06,2010  ambalaj în pungi de 
polietilenă 1,0 kg

SRL SLAVENA LUX

kg 150

7,
20

7,
20

8,
64

1 
08

0

12
96

crupe de porumb mărunțită HG 520 
din 22,06,2010  ambalaj în pungi de 
polietilenă 1,0 kg

SRL SLAVENA LUX

kg 150

9,
90

9,
90

11
,8

8

1 
48

6

17
82

făină,Calitate superioara, in cutii de1k-
g,HG 520 din 22.06.2010 SM 173

Negru Victor

kg 50

7,
08

7,
08

8,
50

35
4,

17

42
5



138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

fasole alimentare  albe HG 520 din 
22,06,2010  ambalaj în pungi de polie-
tilenă 1,0 kg

SRL BAGUETTE

kg 200

21
,6

7

21
,6

7

26
,0

0

4 
33

4

52
00

fructe uscate,Proaspete,calitate supe-
rioară,  in cutii din carton de 5 kg,HG 
520 din 22.06.2010cerificat de inofen-
sivitate

SRL BAGUETTE

kg 90

31
,6

7

31
,6

7

38
,0

0

2 
85

0,
30

34
20

frunză de dafin calitate superioară, in 
cutii din carton de 0,1 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL SLAVENA LUX

kg 1

11
6,

67

11
6,

67

14
0

11
6,

67

14
0

fulgi de ovăs turtită cu cereale   HG 
520 din 22,06,2010  ambalaj în pungi 
de polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM TOTAL

kg 80

11
.1

4

11
.1

4

13
.3

7

89
1,

20

10
69

.6
0

hrișcă  boabe întregi, calitatea I HG 
520 din 22,06,2010  ambalaj în pungi 
de polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM TOTAL

kg 250

30
.0

0

30
.0

0

36
.0

0

7 
49

9

90
00

Iaurt 1,5% din asortiment de fructe 
în cutii de 0,1 kg fără aditivi alimentari, 
nu mai mult 300 gkal certificate sanita-
re, avize sanitare

SRL SLAVENA LUX

b u -
căți 4000

4,
33

4,
33

5,
20

1
7 

33
3,

33

20
80

0

lămîi,Proaspete,calitate superioară,  
in cutii din carton de 5 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 30

19
.4

2

19
.4

2

23
.3

0

58
2,

60

69
9

lapte pasterizat 2,5% in pache-
te de polietelena 1,0 l,HG520 din 
22.06.2010conform certificatului de 
calitate și certificat sanitar veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

litre 1900

11
,1

0

11
,1

0

11
,9

9

21
 0

90

22
78

1

magiun din fructe,Sterilizat,calitate 
superioară, în borcane de sticlă de 0,72 
kg,HG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

kg 50

19
.4

7

19
.4

7

23
.3

7

97
3,

50

11
68

.5
0

mandarine-clemantine-portoca-
le,Proaspete,calitate superioară, in 
cutii din carton de 10 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 1500

20
.3

9

20
.3

9

24
.4

7

30
 5

85

36
70

5

Mazăre șlefuită boabe întregi  HG 
520 din 22,06,2010  ambalaj în pungi 
de polietilenă 1,0 kg

SRL BAGUETTE

kg 150

7,
50

7,
50

9,
00

1 
12

5

13
50

Mazăre verde conservată( din soiuri 
de bob zbircit)c.sup.in borc de 0.72 
kgHG 520  din 22.06.2010

SRL SLAVENA LUX

kg 180

15
,0

0

15
,0

0

18
,0

0

2 
70

0

32
40
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mere sort GOLDEN,Proaspete,calitate 
superioară,fiecare bucata nu mai mica 
de 100 grame  in cutii din carton de 20 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 1500

7.
56

7.
56

8.
17

11
 3

40

12
25

5

MIEZ DE NUCA In cutii de 1 kgHG 520 
din 22.06.20102010 cerificat de inofen-
sivitate

SRL SLAVENA LUX

kg 20

14
1,

67

14
1,

67

17
0

2 
83

3,
33

34
00

morcov,Rădăcina proaspătă, întreagă, 
sănătoasă, curată, fără vătămări cau-
zate de insectele dăunătoare,fiecare 
bucata nu mai mica de 150 grame, 
Portocalie, uniformă, corespunzăto  
 speciei  și gradului de ma-
turitate al legumei 
in saci de 25 kg,HG 520 din 22.06.2010 
cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 700

5.
99

5.
99

6.
47

4 
19

3

45
29

orez cu bobul rotund caliateta I HG 
520 din 22,06,2010  ambalaj în pungi 
de polietilenă 1,0 kg

SRL SLAVENA LUX

kg 200

13
,4

9

13
,4

9

16
,1

8

2 
69

9

32
36

Ouă dietice de găi-
nă,Proaspete, in cutii 30 buc 
De masa, dietice categoria B cu greu-
tatea nu mai mica de 63 gr bucSM-89 
conform certificatului de calitate și cer-
tificat sanitar veterinar

SRL SLAVENA LUX

b u -
căți 7000

1,
98

1,
98

2,
38

13
 9

29
,5

0

16
66

0

Paste de tomate 25%,calitatea în-
tîi,Sm 247:2004, sterilizatăHG 520 din 
22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

kg 100

26
.8

3

26
.8

3

32
.2

0

2 
68

3

32
20

paste făinoase,calitate superioară, 
,HG 520 din 22,06,2010  ambalaj în 
pungi de polietilenă 1,0 kg

SRL SLAVENA LUX

kg 400

10
,3

2

10
,3

2

12
,3

8

4 
13

0,
67

49
52

pătlăgele roșii ,Proaspete,calitate 
superioară, in cutii din carton de 10 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 300

24
.6

3

24
.6

3

26
.6

0

7 
38

9

79
80

pătrungel, mărar ,Proaspete,calita-
te superioară, in cutii din carton de 1 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 50

62
.6

9

62
.6

9

67
.7

0

3 
13

4,
50

33
85

Pesmeti dulci  cu stafide,Calitate su-
perioara, in cutii de 2.5 kg, cant de za-
har  la 100gr de produs nu mai mult de 
300 kcal,HG 520 din 22.06.2010

I.I.”Plesca Elena”

kg 150

25
.3

3

25
.3

3

30
.4

0

3 
80

0

45
60

pește congelat ,merluciu fără cap 
HUBBSI ,în cutii de carton pînă la 20 
kg,Hconform ordinului ANSAANSA 
conform certificatului de calitate și 
certificat sanitar veterinar

SRL SLAVENA LUX

kg 500

40
,8

3

40
,8

3

48
,9

9

2
0 

41
2,

50

24
49

5

Pîine albă  Pîine de făină de grîu ca-
litatea I feliată, calitatea superioa-
ră, SM 173. Masa = 400g HG 520 din 
22.06.2010

I.I.”Plesca Elena”

kg 500

9,
26

9,
26

10
,0

0

4 
63

0

50
00
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pîine din secară,din amestec Pîine de 
făină de grîu calitatea I si secara feliată, 
calitatea superioară, SM 173. Masa = 
400g HG 520 din 22.06.2010

I.I.”Plesca Elena”

kg 400

10
,2

0

10
,2

0

11
,0

1

4 
08

0 

44
04

piper negru boabe ,calitate superioa-
ră, in cutii din carton de 0,1 kg,HG 520 
din 22.06.2010cerificat de inofensivi-
tate

SRL SLAVENA LUX

kg 1

15
8,

33

15
8,

33

19
0

15
8,

33

19
0

Porumb dulce conservat boabe steri-
lizat Calitae superioara   in cutii conser-
ve de 0.450kg,HG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

kg 150

21
.8

2

21
.8

2

26
.1

8

3 
27

3

39
27

prune proaspete,Proaspete,calitate 
superioară,  in cutii din carton de 5 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 500

21
.6

4

21
.6

4

23
.3

7

10
 8

20

11
68

5

pulpe de găină,Refrigera-
ta,Proaspata in ambalaj de 1.0 kg 
,cu ferbere rapidă,calitatea I,în cutii a 
chite1 kg, cu greutatea nu mai puţin 
de 0,4 kg/ pulpă,HG 520 din 22.06.2010 
din Pui de găină fără impurităţi meca-
nice, cu suprafaţă umedă dar nelipi-
cioasă,Roz,La suprafaţă și în secţiune 
caracteristic normal, fără miros străin,-
Curat, transparent, cu nuanţă opales-
centă, fără flacoane sau sediment cu 
grăsime topită la suprafaţă conform 
certificatului de calitate și certificat sa-
nitar veterinar

CC “Nivali-Prod”SRL

kg 1500

32
.3

0

32
.3

0

38
.7

6

48
 4

50

58
14

0

sare iodată de uz alimentar HG 520 
din 22,06,2010  ambalaj în pungi de 
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM TOTAL

kg 160

4.
17

4.
17

5.
00

66
7

80
0

SEMINTE DE IN In ambalaj 100gr,cali-
attiv, HG 520 din 22.06.20102010 ceri-
ficat de inofensivitate

SRL BAGUETTE

kg 10

25
,0

0

25
,0

0

30
,0

0

25
0

30
0

SEMINTE DE SUSAN ,In amba-
laj 100gr,caliattiv, HG 520 din 
22.06.20102010 cerificat de inofensi-
vitate

SRL SLAVENA LUX

kg 10

70
,7

0

70
,7

0

84
,8

4

70
7

84
8,

4

SEMINTE FE FLOAREA SOARELUI In 
ambalaj 500gr,caliattiv, HG 520 din 
22.06.20102010 cerificat de inofensi-
vitate

SRL SLAVENA LUX

kg 10

27
,5

0

27
,5

0

33
,0

0

27
5

33
0

sfeclă roșie,Rădăcina proaspătă, în-
treagă, sănătoasă, curată, fără vătămări 
cauzate de insectele dăunătoare,cali-
tative,fiecare bucata nu mai mica de 
150 grame, in saci de10 kgHG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 200

6.
57

6.
57

7.
10

1 
31

4

14
20

smîntînă,10% in pachete de polietele-
na 0.5l,HG520 din 22.06.2010conform 
certificatului de calitate și certificat sa-
nitar veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

kg 200

25
,9

1

25
,9

1

27
,9

8

5 
18

2

55
96
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sruguri de masă,Proaspete,calitate 
superioară,  in cutii din carton de 5 
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 1000

19
.4

4

19
.4

4

21
.0

0

1
9 

44
0

21
00

0

Stafide albe in pachete,Calitate supe-
rioara, in cutii de 0,5kgCalitativ  HG 520 
din 22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

kg 20

39
.9

5

39
.9

5

47
.9

4

79
9

95
8.

80

suc de fructe în ambalaj de 0,200 kg 
fără aditivi alimentari, nu mai mult 
300 gkalHG 520 din 22.06.20102010 
cerificat de inofensivitate

SRL BAGUETTE

b u -
căți 4000

4,
00

4,
00

4,
80

16
 0

00

19
20

0

Suc din fructe reconstituit  limpezit 
în borc 3L in asortiment,fara aditivi ali-
mentary,nu mai mult 300kcalHG 520 
din 22.06.2010 cerificat de inofensivi-
tate

SRL ALIM TOTAL

litre 700

7.
33

7.
33

8.
80

5 
13

1

61
60

Suc din morcov reconstituit  limpezit 
în borc 3L in asortiment,fara aditivi ali-
mentary,nu mai mult 300kcalHG 520 
din 22.06.2010 cerificat de inofensivi-
tate

SRL SLAVENA LUX

litre 500

11
,2

0

11
,2

0

13
,4

4

5 
60

0

67
20

Suc din tomate cu miez cu sare 
stoarcere directă,calitatea întîi 
în borc 3L in asortiment,fara aditivi 
alimentary,nu mai mult 300kcal,HG 
520 din 22.06.2010 cerificat de inofen-
sivitate

SRL ALIM TOTAL

litre 100

9.
89

9.
89

11
.8

7

98
9

11
87

tărîță ,Calitate superioara, in saci de-
25kg,HG 520 din 22.06.2010 SM 173

Negru Victor II

kg 50

3.
33

3.
33

4.
00

16
6,

67

20
0

Ulei vegetal floarea soarelui,galbe-
năRafinat,dezodorizat,în sticle de 5 
litre,Limpede, fara suspensii sau sedi-
mente,Transparent, fără sedimenteHG 
520 din 22.06.2010

SRL ALIM TOTAL

litre 500

31
.9

2

31
.9

2

38
.3

0

15
 9

60

19
15

0

unt de vaci,Din smintina dulce nesa-
rata 72.5% grasime, fara adaus de gra-
simi vegetale,HG 520 din 22.06.2010 
,în pachete de 0,2   kg ,conform certi-
ficatului de calitate și certificat sanitar 
veterinar

SA Fabrica de unt din Floresti

kg 250

12
4,

95

12
4,

95

13
4,

95

31
 2

37
,5

0

33
73

7,
50

usturoi Căpăţini proaspete, întregi, sănă-
toase, curate, pe deplin formate, tipice so-
iurilor botanice după culoare și formă, fără 
atacuri de boli sau insecte care să le facă im-
proprii consumului, , fără urme vizibile de 
substanţe străine, fără vătămări produse de 
frig,Dens sau mai puţin dens, dar nu seci,, in 
saci de1 kg,HG 520 din 22.06.2010 certificat 
de inofensivitate cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 50

43
.5

2

43
.5

2

47
.0

0

2 
17

6

23
50

varză verde,Căpăţini proaspete, întregi, 
sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice 
soiurilor botanice după culoare și formă, 
fără atacuri de boli sau insecte care să le 
facă improprii consumului, , fără urme vizi-
bile de substanţe străine, fără vătămări pro-
duse de frig,Dens sau mai puţin dens, dar 
nu seci,0,6 kg, in saci de10 kg,HG 520 din 
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 2000

9.
97

9.
97

10
.7

7

19
 9

40

21
54

0

zahăr tos cristalizat din sfeclă de za-
hăr, alb , cu destinație alimentară,HG 
520 din 22,06,2010  ambalaj în pungi 
de polietilenă 1,0 kg2010 cerificat de 
inofensivitate

SRL ALIM TOTAL

kg 400

14
.9

1

14
.9

1

16
.1

0

5 
96

4

64
40
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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 ■        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Denumirea opera-
torului  

economic

În
tr

ep
ri

nd
er

ea
:

Cu
 c

ap
it

al
 a

ut
oh

to
n/

Cu
 c

ap
it

al
 m

ix
t/

as
oc

ie
re

/
Cu

 c
ap

it
al

 s
tr

ăi
n

Numărul 
și data 

contractu-
lui/ acordu-

lui-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului

Te
rm

en
 d

e 
va

la
bi

lit
at

e 
al

 c
on

-
tr

ac
tu

lu
i/

inclusiv TVA

1 SRL ALIM TOTAL autohton 1

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 

- D
iv

er
se

 p
ro

-
du

se
 a

lim
en

-
ta

re 214195,4 243632,3

30
.1

1.
20

22

2 SRL BAGUETTE autohton 2

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
iv

er
se

 p
ro

du
se

 
al

im
en

ta
re

24559,3 29470

30
.1

1.
20

22

3 SA Fabrica de unt 
din Floresti

autohton 3

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
iv

er
se

 p
ro

du
se

 
al

im
en

ta
re

122450,5 136976,5

30
.1

1.
20

22

4 SRL SLAVENA LUX autohton 4

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
iv

er
se

 p
ro

du
se

 
al

im
en

ta
re

75859,67 90965,9

30
.1

1.
20

22

mailto:contestatii@ansc.md
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5 Negru Victor Î.I. autohton 5

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
i-

ve
rs

e 
pr

od
us

e 
al

im
en

ta
re

1919,84 2137

30
.1

1.
20

22

6 I.I.”Plesca Elena” autohton 6

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
iv

er
se

 p
ro

du
se

 
al

im
en

ta
re

15209 17204

30
.1

1.
20

22

7 CC “Nivali-Prod”S-
RL

autohton 7

11
.0

1.
20

22

15
80

00
00

-6
 - 

D
iv

er
se

 p
ro

du
se

 
al

im
en

ta
re

48450 58140

30
.1

1.
20

22

TOTAL

502643,71 578525,7

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 04.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru

Adresa de internet http://www.causeni.md/

Persoana de contact Apetrii Olga

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 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 Bunuri ■        

Servicii √       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție ”Întreținerea curentă și reparație a drumurilor publi-

ce locale de interes raional pe anul 2022 din raio-
nul Căușeni. Întreținerea drumurilor pe timp de 
iarnă (Pe lista întreagă 111,45 km)”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639753406462
Data publicării: 17.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639753406462?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 ■

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639753406462?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639753406462?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru ■ 

Sistem dinamic de achiziții ■ 

Licitație electronică ■ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri Căușeni”

IDNO 1003608000976

Date de contact 

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

MD-4301, or. Căușeni, sos. Tighinei, nr. 2A/ (0243) 2-64-65/ 
drumuri-causeni@yandex.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 Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 ”Întreținerea curentă și reparație 
a drumurilor publice locale de 
interes raional pe anul 2022 din 
raionul Căușeni. Întreținerea 
drumurilor pe timp de iarnă 
(Pe lista întreagă 111,45 km)”

90600000-3 1 complet

Nr. 1 din 
30.12.2021

512 850,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 03 februarie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 337 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigura-
rea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ■       

Servicii □ +      

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Servicii de deservire și de menținere a infrastructurii Sistemului 

Informațional al BNM (servere, stocuri de date, echipamente de 
rețea, imprimante, aparate multifuncționale, licențele IDEA și 
WhatsUp, soluția Fudo PAM și YSoft)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640171588910
Data publicării: 22.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640171588910?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: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: +

mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640171588910


148

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 20 ianuarie 2022, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. AURMILION SRL (1011600037854)
2. FPC APROSERVICE-X SRL (1002600054286)
3. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL 
(1010600010328)
4. S&T MOLD SRL (1002600033173)
5. ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL (1010600019136)
6. BTS PRO SRL (1008600061565)

Date de contact

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

1. MD-2001, mun. Chișinău, str. Armenească, 47, ap. (of.) 60, 
Telefon: 022 310310, Email: info@cartridge.md
2. MD-2071, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 4/A, Telefon: 022 
210 490, Email: info@xerox.md
3. MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 85, Telefon: 
022 210208, Email: office@rsd.md
4. MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, Telefon: 022 817 
400, Email: sales@snt.md
5. MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202, 
Telefon: 022 855042, Email: elena.savastru@softline.com
6. MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6 V, Telefon: 022 
870140, Email: office@bts.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 serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1

Lot 1: Servicii de deservire 
a imprimantelor HP, Canon, 
Brother și Epson 50300000-8, 

30125100-2, 
30125110-5

1 serv / 

1 buc

25/26/2022-
LD din

02.02.2022

(semnat electron-
ic – 02.02.2022)

30 450,00

2

Lot 2: Servicii de deservire 
tehnică a aparatelor multi-
funcționale și imprimantelor 
Xerox 50300000-8, 

30125100-2, 
30125110-5

1 serv

25/24/2022-
LD din

01.02.2022

(semnat 
electronic – 
01.02.2022)

254 350,00
Lot 9: Servicii de asigurare a 
accesului la suportul anual 
pentru soluția YSoft SafeQ 1 serv

mailto:info@cartridge.md
mailto:info@xerox.md
mailto:office@rsd.md
mailto:sales@snt.md
mailto:elena.savastru@softline.com
mailto:office@bts.md
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3

Lot 3: Servicii de menținere a 
soluției de copiere de rezervă 
Dell EMC Data Domain fizic și 
virtual 50312000-5, 

72268000-1, 
48460000-0

1 serv

25/27/2022-
LD din

02.02.2022

(semnat 
electronic – 
02.02.2022)

319 249,20
Lot 7: Subscriere anuală pen-
tru softul de analiză a datelor 
IDEA 1 buc

4

Lot 4: Servicii de extindere 
a termenului de garanție a 
echipamentului activ de re-
țea Cisco, inclusiv moderniza-
rea echipamentului

50312000-5, 
48210000-3

1 serv

25/22/2022-
LD din

01.02.2022

(semnat electron-
ic – 03.02.2022)

976 740,00

Lot 5: Servicii de extindere a 
termenului de garanție a in-
frastructurii RRC și CRM

1 serv

5

Lot 6: Servicii de asigurare a 
accesului la suportul anual 
pentru produsele WhatsUp

72268000-1 1 serv

25/23/2022-
LD din

01.02.2022

(semnat electron-
ic – 02.02.2022)

24 000,00

6

Lot 8: Servicii de asigurare a 
accesului la suportul anual 
pentru soluția Fudo PAM

72268000-1 1 serv

25/25/2022-
LD din

02.02.2022

(semnat electron-
ic – 03.02.2022)

145 572,78

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

2. Alte informații:

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

Nu □ +       

Da ■        

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

Nu □  +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1  din  21.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

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 cu activitate națională responsa-
bilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ■        

Servicii ■       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Cartușe pentru toner 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640006905876/ 21049009

Data publicării: 20.12.2021

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640006905876?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 12.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Belmond –Grup SRL
IDNO 1013600028669
Date de contact 

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

MD-2045, mun.  Chișinău sos. Balcani 7/1, ap.1, tel 
068495454, belmondgrup 2012@gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.1. TK-1150-Toner catridge original negru 30125100-2 300/buc 108 / 20.01.22 374 400,00

1.2. TK-5240 Black - Toner - cartridge origi-
nal negru

30125100-2 16/buc 108 / 20.01.22 19 392,00

1.3. 1.3. TK-5240 Cyan - Toner - cartridge 
original albastru

30125100-2 12/buc 108 / 20.01.22 21 024,00

1.4. TK-5240 Magenta - Toner - cartridge 
original rosu

30125100-2 12/buc 108 / 20.01.22 21 024,00

1.5. TK-5240 Yellow - Toner - cartridge ori-
ginal galben

30125100-2 12/buc 108 / 20.01.22 21 024,00

1.6. TK-1170 - Toner - cartridge original 
negru

30125100-2 12/buc 108 / 20.01.22 23 136,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:2012@gmail.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 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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 08.02.2022                   

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 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 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 Servicii de reparație a dispozitivelor medicale a.2022

Anunțul de participare Nr.: 21050254
Data publicării: 19.01.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21050254/  
ocds-b3wdp1-MD-1642590894427

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

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

https://achizitii.md/ro/public/tender/21050254/
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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. 12 din 08.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Data Control SRL
Imunotehnomed SRL

IDNO 1003600007935
1002600012565

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

tel: 068400353
e-mail: contact@datacontrol.md 
tel: 022811174
e-mail: office@imunotehnomed.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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Data Control SRL 50421000-2 Nr._______ din 
08.02.2022 331592,40

2 Imunotehnomed SRL 50421000-2 Nr._______ din 
08.02.2022 62400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

Nu ■        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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:contact@datacontrol.md
mailto:office@imunotehnomed.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  12  din_07.06.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Vadul lui Vodă

Localitate mun. Chișinău,  orașul Vadul lui Vodă

IDNO 1007601010194

Adresa strada Ștefan cel Mare, 60 

Număr de telefon/fax 022 416273/ 022 416283

E-mail aplvadulluivoda@gmail.com

Adresa de internet www.vaduluivoda.md

Persoana de contact Moroșanu Ana 

022-417-273

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

LEGE Nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, 
cu excepţia celor specificate la art. 5, a căror valoare estimată, 
fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare 
decît următoarele praguri:

      a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri și servi-
cii, altele decît cele menționate la lit. c) – 200000 de lei;

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

-

Obiectul de achiziție Bunuri 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639051160888
Data publicării: 09.12.2021

Link:   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639051160888?tab=contract-notice 

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

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639051160888
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639051160888?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639051160888?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_ din _232.12.2021_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1) Denumire ICS Lapmol SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Chisinau, str. Ankara
www.lapmol.md 
Persoana de contact Cebotari Doina 
Telefon 069872324
Adresa de e-mail d.cebotari@lapmol.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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Procurarea produselor alimen-
tare (lactate) pentru IET nr.190 
grădinița “Ghiocel” din or. Va-
dul lui Vodă pentru perioada 

ianuarie – iunie 2022

15500000-3 1 buc
Nr. 79 din

28.12.2021
221 200,10

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 (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu      

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:d.cebotari@lapmol.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  11  din_07.06.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Vadul lui Vodă

Localitate mun. Chișinău,  orașul Vadul lui Vodă

IDNO 1007601010194

Adresa strada Ștefan cel Mare, 60 

Număr de telefon/fax 022 416273/ 022 416283

E-mail aplvadulluivoda@gmail.com

Adresa de internet www.vaduluivoda.md

Persoana de contact Moroșanu Ana 

022-417-273

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 LP
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

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de amenajare și salubrizare, întreținere a terito-
riului din or. Vadul lui Vodă pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1638369946215

Data publicării: 01.12.2021

Link:   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638369946215?tab=contract-notice

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

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

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638369946215
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638369946215?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638369946215?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_ din _232.12.2021_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1) Denumire Î.M. Regia Comunala Locativă din orașul Vadul lui Vodă
IDNO 1003600092032
Date de contact 

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

MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. A. Mateevici, 1

e-mail: rcl-vv@mail.ru

telefon: 069280464

Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu

2) Denumire Î.M. Spații Verzi Vadul lui Vodă

IDNO 1015600040739

Date de contact 

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

MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Ștefan cel Mare,    27

e-mail: spatii.verzo.vv@gmail.com

telefon: 079125777

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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Amenajarea și salubrizarea or. 
Vadul lui Vodă și spațiilor verzi

77310000-6 1 buc 7 din 
05.01.2022 3 322 900,00

2 Amenajarea și întreținerea Parcu-
lui Nistrean

77310000-6 1 buc 6 din 
05.01.2022 3 500 000,00

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

mailto:spatii.verzo.vv@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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21049411 din 03.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM Grădina Zoologică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600114422
Adresa mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7
Număr de telefon/fax 022 768 977
E-mail achizitii@zoo.md 
Adresa de internet www.zoopark.md
Persoana de contact Pîslari Tatiana, 022 768 977, achizitii@zoo.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 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 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 V  

Obiectul de achiziție Carburanți pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: 21049441

Data publicării: 30.12.2021

Link: ocds-b3wdp1-MD-1640772124004

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21049411 din 10.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

mailto:achizitii@zoo.md
http://www.zoopark.md
mailto:achizitii@zoo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640772124004
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1)

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Adresa poștală: MD-2012, mun.Chișinău, str.Columna, 92

Telefon: 022 21 12 25; 022 22 08 28

e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md 

Întreprindere mică sau mijlocie    Nu ■       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu V      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzina Premium 95 09132000-3 13000 L 21049441  din 
10.01.2022

253370,00

2 Motorina EURO 5 09134200-9 14200 L 21049441  din 
10.01.2022

234016,00

3 Gaz lichefiat 09133000-0 500 L 21049441  din 
10.01.2022

6350,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ■        

Da ■        

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

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

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        
Servicii □       
Lucrări ■

Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale 
pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639388212863
Data publicării: 13.12.2021
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1639388212863

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 ■                        NU
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
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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. ____/22 din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL ”Ancotec-Sistem”

IDNO 1003600119209

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ■       Nu □      

 
Denumire SRL ”Vipromed Service”

IDNO 1013600002366

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ■       Nu □      

 
Denumire SRL ”Diamedix Impex”

IDNO 1012600019967

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. 
Lot.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 1 Deservirea dispozitivelor medi-

cale din Secția diagnosticare

50400000-9 Conform 
anunțului ___/22 din

____.____.2022 48 000,00

2 Lot 2 Deservirea dispozitivelor medi-
cale din Secția diagnosticare, Secția 
Stomatologie, Policlinica, Staționar, 

Secția RMMF 

50400000-9 Conform 
anunțului ___/22 din

____.____.2022 101 150,00

3 Lot 3 Deservirea dispozitivelor medi-
cale din Secția laborator diagnostic

50400000-9 Conform 
anunțului

___/22 din
____.____.2022 116 700,00

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

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

Nu □        

Da ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        

Servicii □       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639135719359

Data publicării: 10.12.2021
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639135719359

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 ■                        NU
Licitație electronică ■ 

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

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

Denumire SRL Voiaj Internațional & Co

IDNO 1003600078179

Date de contact 

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

022546464

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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de transport 
aerian de pasageri 
pentru anul 2022

60400000-2 Conform 
anunțului

___/22 din 

____.____.2022

1 700 000,00

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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 2  din  07.02.2022

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

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-ca-
dru

Servicii de proiectare ■  

Lucrări X
Obiectul de achiziție Întreținerea  drumurilor  locale  din  raionul  Briceni 

pe  anul  2022.
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639138683644

Data publicării: 10.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048478/

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 X

Licitație electronică ■ 
Nr. oferte primite Total:2 oferte

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

mailto:Economiebriceni2006@rambler.ru
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3. 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. 
14 din 30 decembrie 2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. “ DRUMURI-BRICENI” S.R.L.

IDNO 1003604005869

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-4701, str. M. Frunze, 18, or. Briceni;

telefon:  0247- 2- 23- 39, 0247- 2- 23- 43;

e-mail: briceni.drum@gmail.com;

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 serviciilor de proiecta-
re sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 “ Întreținerea  drumurilor  loca-
le  din  raionul  Briceni pe  anul  
2022”.

45233141-9 1/lucrări
Nr.11 din 

13.01.2022 3 318 756,00

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

4. 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 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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:briceni.drum@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 2  din  07.02.2022

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 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)

Administrația Publică locală de nivelul II,  Consiliul raional constituie 
autoritatea reprezentativă și deliberativă a populaţiei raionului

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

Servicii de proiectare ■  

Lucrări X
Obiectul de achiziție Întreținerea  drumurilor  locale  din  raionul  Briceni pe  anul  

2022.
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639138683644

Data publicării: 10.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048478/

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 X

Licitație electronică ■ 
Nr. oferte primite Total:2 oferte

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

mailto:Economiebriceni2006@rambler.ru
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3. 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. 
14 din 30 decembrie 2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. “ DRUMURI-BRICENI” S.R.L.

IDNO 1003604005869

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-4701, str. M. Frunze, 18, or. Briceni;

telefon:  0247- 2- 23- 39, 0247- 2- 23- 43;

e-mail: briceni.drum@gmail.com;

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 serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 “ Întreținerea  drumurilor  locale  din  raio-
nul  Briceni pe  anul  2022”. 45233141-9 1/lucrări Nr.11 din 

13.01.2022 3 318 756,00

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

4. 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 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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:briceni.drum@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  3   din   08.02. 2022   

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-67
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Natalia Cadelnic
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 Ediții periodice prin abonare pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1639724712253

Data publicării: 17. 12.  2021, 11:16
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048844/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639724712253
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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. 3 din 04.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL  MOLDPRESA GRUP
IDNO 1013600038202
Date de contact 

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

mun. Chișinău, or.Durlești, 079625193 / lstici@mol-
dpresa.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:

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate, 
exemplare

Nr. și data con-
tractului

Prețul total

(fără TVA)
Buletinul Academiei de Știinţe 22200000-2 2 Nr. 2    din 

11. 01. 2022

540,00
Buletin oficial de proprietate 
industrială 1 1259,00

Contabilitate şi audit (rom-rus) 1 2275,00

Făclia 1 539,00

Intellectus 1 399,00

Dreptul muncii 3 2967,00

Literatura și arta 1 335,00

Mesagerul Min. Sănătăţii al Re-
publicii Moldova 1 690,00

Monitorul Oficial  l. română 3 9897,00

Маклер пятница vineri 1 298,00
Кадры и заработная платa 2 2756,00

Экономическое обозрение 1 350,00

Бухалтерские и налоговые 
консулътация 1 2135,00

Revista naţională de drept
1

733,00

Acta endocrinologica the inter-
national journal of the Roma-

nian Society of Endocrinology. 
Bucuresti

1 7747,00
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Journal of Gastrointestinal and 
Liver Diseases Cluj- Napoca 1 2700,00

Revista Română de Boli Infec-
ţioase 1 2150,00

Revista Română de Cardiologie 1 1913,00

Romanian Journal of Neurolo-
gy 1 2090,00

Revista Română de Pediatrie 1 2142,00

Romanian Journal of Legal Me-
dicine 1 3080,00

Romanian Journal of Rhinology 1 7000,00

Pneumologie.  Revista societa-
tii Române de Pneumologie

1 1836,00

Obstetrică și ginecologie. Soci-
etatea de Obstetrică și gineco-
logie din România

2
4284,00

ORL+RO Revistă. 1 1200,00

Bulletin of Integrative Psychi-
atry. Buletin de Psihiatrie Inte-
grativă

1 920,00

Revista Societăţii Române de 
Alergologie și Imunologie cli-

nică
1

1016,00

Viaţa medicală 2 3224,00

Акушерство  и гинекология
2

8200,00

Анестезиология и 
реаниматология 1 1910,00

Анналы хирургической 
гепатологии 1

1400,00

Архив патологии 1 2300,00

Биохимия 1 12100,00

Вестник интенсивной 
терапии 1 998,00

Вестник 
оториноларингологии 1 2000,00

Вестник травматологии и 
ортопедии им. Приoрова 1 5500,00
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Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова 1 4200,00

Вопросы гинекол.,акуш.и 
перинат. 2 4300,00

Вопросы современной 
педиатрии 1 2850,00

Гематология и 
трансфузиология 1 1400,00

Грудная и сердечно-
сосудистая хиургия

1 2200,00

Гигиена и санитария 1 10850,00

Детские инфекции 1 1000,00

Журнал вопросы 
нейрохирургии  им. Н. Бур-
денко

1
1600,00

Журнал неврологии и 
психиатрии Корсокова

1 3400,00

Инфекционные болезни 1 1680,00

Кардиология 1 7250,00

Клиническая дерматология и 
венерология

1 2100,00

Клиническая стоматология 1 1300,00

Медицинская газета 1 11000,00

Морфология 1 3750,00

Научные и технические 
библиотеки

1 1900,00

Научно-техническая 
информация НТИ Серия 1

1 6000,00

Новое в офтальмологии 1 2300,00

Новое в стоматологии 1 2250,00

Ожирение и метаболизм 1 3000,00

Ортодонтия 1 1200,00

Офтальмохирургия 1 2000,00

Патологическая физиология 
и экспериментальная 

терапия

1
7550,00

Педиатрия Журнал им. 
Сперанского

1 4500,00

Пульмонология : науч.-практ. 
журнал / М-во Здравоохране-
ния России ; Всероссийское 
науч. о-во пульмонологов ; гл. 
ред. : А. Г. Чучалин

1
2860,00
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Poccийская ринология 1

1200,00

Российский 
алергологический журнал

1
1280,00

Российский журнал 
г а с т р о е н т е р о л о г и и , 
г е п а т о л о г и и , 
колопроктологии

1

2400,00

Российский 
физиологический журнал им. 

И.М. Сеченова

1

12000,00

Сахарный диабет 1

5200,00

Стоматология 1 1750,00

Терапевтический архив 1 3500,00

Ультразвуковая и 
функциональная 

диагностика

1
1400,00

Урология 2 4400,00

Фармация 1 7960,00
Химико-фармацевтический 
журнал 1 18500,00

Эндоскопическая хирургия 1 1600,00

Эпидемиология и 
инфекционные болезни под 
ред. В. И. Покровский

1 1300,00

TOTAL 255 813,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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1. Alte informații:

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

Nu √        

Da ■        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. 6 din  02 februarie 2022             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a 
Consiliului municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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)

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

1. Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 
03.07.2015, art.56 alin. 1) lit. c);

2. Regulamentului cu privire la achiziţiile publice 
folosind procedura de negociere, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020, art. 
128 alin. 3.

3. Temeiul și motivul ce permite desfășurarea unei 
astfel de proceduri constă în faptul că în mun. 
Chișinău, există un singur operator economic 
care asigură plata la domiciliul titularilor, care 
din motive de sănătate nu se pot deplasa la ofi-
ciile poștale.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii      

Obiectul de achiziție Servicii de efectuarea plăţii a ajutorului material 
acordat unor categorii de persoane în baza deciziilor 
Consiliului municipal Chișinău, a deciziilor Comisiei de 
stabilire și acordare a ajutoarelor materiale și în baza 
ordinelor șefului Direcţiei generale pe parcursul anului 
2022

mailto:achizitii@dgams.md
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Anunțul de participare Nr.: 39/22
Data publicării: 13.01.2022
Link: -202202705 NFP

Criteriul de atribuire utilizat 1. Preţul cel mai scăzut.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică ■ 

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

 
 
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. 07/22 din 18 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.S. “Poşta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 134

Telefon: (022) 251-281; Fax: (022) 224-290

e-mail: diana.munteanu@posta.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

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 Servicii de efectuarea plăţii a ajutoru-
lui material acordat unor categorii de 
persoane în baza deciziilor Consiliului 
municipal Chișinău, a deciziilor Comisiei 
de stabilire și acordare a ajutoarelor ma-
teriale și în baza ordinelor șefului Direcţiei 
generale pe parcursul anului 2022

66172000-
6

La necesi-
tate

17/22 din 
26.01.2022 272 800,00

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

mailto:diana.munteanu@posta.md
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2. Alte informații:

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

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

Nu        
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor: -

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 25.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea Supremă de Justiție

Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău

IDNO 1006601004183

Adresa str. M. Kogălniceanu, nr. 70

Număr de telefon/fax 022-22-19-94, 068697575

E-mail csj.tender@csj.md,

Adresa de internet www.csj.md

Persoana de contact Dumitru AGACHE

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)

Instanţa judecătorească supremă care asigură aplicarea 
corectă și uniformă a legislaţiei de către toate instanţele ju-
decătorești, soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării 
legilor, garantează responsabilitatea statului faţă de cetă-
ţean și a cetăţeanului faţă de stat.

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 Servicii de pază fizică și tehnică pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637591705299
Data publicării: 22.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047305/

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637591705299?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat ■ Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut ■

Cel mai bun raport calitate-preț ■

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

Acord-cadru ■ 

Sistem dinamic de achiziții ■ 

■ Licitație electronică 

http://www.csj.md
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Nr. oferte primite Total: 2 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 2 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. 01  din 15.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.S. “SERVICII PAZĂ a MAI”
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

MD 2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 

Tel: +373 (22) 256 – 256, fax: +373 (22) 232-07

e-mail: secretariat@serviciipaza.md

site: serviciipaza.md
Întreprindere mică sau mijlocie ■ Nu   
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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1
Servicii de pază fizică 
și tehnică pentru anul 

2022
79713000-5 12 luni

Nr: 01

27.12.2021
802 512,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21047305/

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s -
b3wdp1-MD-1637591705299?tab=contract-
notice

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  02 februarie 2022             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a Consiliu-
lui municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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)

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri       

Obiectul de achiziție Combustibili pentru anul 2022 ( benzină și motorină)
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1637845195398 

Data publicării: 25.11.2021
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637845195398?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat 1. Preţul cel mai scăzut.
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică ■ 

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

 
 

mailto:achizitii@dgams.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 71/21 din 10 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)

mun. Chișinău, str. Columna 92

Telefon: 022-26-89-98/022-85-65-65

e-mail: retail@datario.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți (denumirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Combustibili pentru anul 2022

( benzină și motorină) 09100000-0 29 500

01/22 din 
03.01.2022

587 820,00
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 (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu        

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

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

Alte informații relevante -

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

mailto:retail@datario.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02 din  02 februarie 2022            
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a Consiliu-
lui municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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)

Instituţie publică (servicii sociale)

 
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

Servicii      

Obiectul de achiziție Servicii de transportare a cadavrelor, pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637848469641

Data publicării: 25.11.2021

Link:https:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637848469641?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat 1. Preţul cel mai scăzut.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică ■ Da

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 2
 
 
 

mailto:achizitii@dgams.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637848469641
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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. 72/21 din 14 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC “RITUS-AV”
IDNO 1004600049538
Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Bucuresti nr. 85 ap. 2

Telefon: 079001488 

e-mail: ritusnic888@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de transportare a cada-
vrelor pentru anul 2022

33940000-1 2700

02/22 din 
03.01.2022

432 000,00 

(nu sunt plătitori de TVA)

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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:ritusnic888@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din  02 februarie 2022             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a Consiliu-
lui municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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)

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

1. Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.56 alin. 1) lit. c);

2. Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind 
procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea de Gu-
vern nr. 599 din 12.08.2020, art. 128 alin. 3.

3. Temeiul și motivul ce permite desfășurarea unei astfel de 
proceduri constă în faptul că în mun. Chișinău, există un 
singur operator economic care gestionează sistemul și 
parcul de troleibuze din Chișinău.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri       

Obiectul de achiziție Abonamente lunare pentru călătoria cu troleibuzul şi autobuzul  
în transportul urban şi suburban din municipiul  Chișinău 
pentru anul 2022.

Anunțul de participare Nr.: 1744/21, 202200647 NFP
Data publicării: 16.12.2021
Link: -

Criteriul de atribuire utilizat 1. Preţul cel mai scăzut.
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică ■ 

mailto:achizitii@dgams.md
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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: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 74/21 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.M. „Regia  Transport  Electric”
IDNO 1003600048486
Date de contact 

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

or. Chișinău,str. M. Dosoftei nr. 146, MD-2004

Telefon:022-204100 / 022-752663

e-mail: rtechishinau@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu 

Subcontractanți (denumirea, va-
loarea 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, in-
clusiv TVA

1 Abonamente lunare pentru călătoria cu 
troleibuzul şi autobuzul  în transportul 
urban şi suburban din municipiul  
Chișinău pentru anul 2022.

22456000-
1

12000 03/22 din 
03.01.2022

840 000,00

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

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră 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) publicări-
lor: -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 04  din  02 februarie 2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a Consiliu-
lui municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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)

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii       

Obiectul de achiziție Servicii de alimetare a persoanelor social vulnerabile din mu-
nicipiul Chișinău, pentru anul 2022, sectorul Centru

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637763576454
Data publicării: 24.11.2021
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/
2014/bap_nr_90_1.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

mailto:achizitii@dgams.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637763576454
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/
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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. 73/21 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire MUZCAFE PLUS SRL
IDNO 1011600035296
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Hristo Botev,11/2 ap.40

Tel. mob.: 069796397

e-mail: a.hohlov@trattoria.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

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, inclusiv 
TVA

1 Servicii de alimetare a persoane-
lor social vulnerabile din munici-
piul Chișinău, pentru anul 2022, 
sectorul Centru

55510000-8 50600 04/22 din 
06.01.2022

1 557 913,28

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         

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

Nu        

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

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

Alte informații relevante -

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

mailto:a.hohlov@trattoria.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05  din  02 februarie 2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și socială a 
Consiliului municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010541
Adresa Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax 022-228084 /022-227590
E-mail achizitii@dgams.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Tamara Pîrvu
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 comu-
nă)

Instituţie publică (servicii sociale)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii       

Obiectul de achiziție Servicii de alimetare a persoanelor social vulne-
rabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2022, 
sectorul Ciocana

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637763576454
Data publicării: 24.11.2021
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/

2014/bap_nr_90_1.pdf
Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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:achizitii@dgams.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637763576454
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/
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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. 73/21 din 24 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire MUZCAFE PLUS SRL
IDNO 1011600035296
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Hristo Botev,11/2 ap.40

Tel. mob.: 069796397

e-mail: a.hohlov@trattoria.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, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de alimetare a persoane-
lor social vulnerabile din munici-
piul Chișinău, pentru anul 2022, 
sectorul Ciocana

55510000-8 50600 05/22 din 
06.01.2022

1 557 913,28

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         

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

Nu        

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

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

Alte informații relevante -

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

mailto:a.hohlov@trattoria.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.1 din __ ___________ 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon 022-574-156
Număr de fax
E-mail oficial vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact Lilia Ciuntu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii bancare în vederea recepționării în numerar a 

drepturilor de import-export și a altor plăţi adminis-
trate de organele vamale pentru perioada de 36 luni

Cod CPV 66100000-1
Valoarea estimată a achiziției 22700000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1551454602508
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/3617

Data publicării anunțului de participare 01.03.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

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

23.04.2019

Denumirea operatorului economic BC Moldova Agroindbank SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 11 SV

Data: 26.04.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 22 700 000.00 MDL

Inclusiv TVA: 22 700 000.00 MDL
Termen de valabilitate 30.04.2022
Termen de execuție 01.05.2019 - 30.04.2022
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1.Majorarea valorii contractului  

2.Micșorarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. c) al 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) ----
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

----

Alte informații relevante ----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a petrecerii licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1551454602508 din 22.03.2019 a fost încheiat cu BC Mol-
dova - Agroindbank, Contractul nr. 11 SV din 26 aprilie 2019 pentru achiziția serviciilor bancare în vederea recepționă-
rii în numerar de la personele fizice a drepturilor de import-export și a altor plăți administrate de organele vamale, cu 
o valoare estimativă alocată de 22.700.000,0 MDL și termenul de execuție de 36 luni (01.05.2019 – 30.04.2022).

După modificare se propune majorarea valorii Contractul nr. 11 SV din 26 aprilie 2019 cu 3.405.000,0 MDL (15% din 
suma inițială) și micșorarea termenului de valabilitate a contractului cu o lună (până la 31.03.2022).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a petrecerii licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1551454602508 din 22.03.2019 a fost încheiat cu BC Mol-
dova - Agroindbank (Prestator), Contractul nr. 11 SV din 26 aprilie 2019 prin care Prestatorul se obligă să execute 
servicii bancare în vederea recepționării în numerar de la personae fizice a drepturilor de import-export și a altor plăți 
administrate de organele vamale, pe o perioadă de 36 luni.

Pentru serviciile prestate, Beneficiarul (Serviciul Vamal) se obligă să plătească Prestatorului un comision bancar în 
mărime de 1% din suma plăților recepționate în numerar și efectiv transferate la conturile de încasări ale bugetului 
de stat. 

Reieșind din calculele statistice ale încasărilor lunare, conform Contractului menționat mai sus, au fost alocate 
22.700.000,0 MDL pentru achitarea serviciilor prestate de BC Moldova – Agroindbank, dar în rezultatul majorării înca-
sărilor a drepturilor de import/export mijloacele financiare în cauză au fost suficiente pentru onorarea obligațiunilor 
de plată a Serviciului Vamal doar pînă în luna decembrie 2021.

Astfel, respectînd prevederile normative în vigoare, a apărut necesitatea:

- majorării valorii Contractul nr. 11 SV din 26 aprilie 2019 cu 3.405.000,0 MDL (15% din suma inițială) ceea ce reprezin-
tă o sumă suficientă pînă în luna martie 2022;

- micșorarea termenului de valabilitate a contractului cu o lună (până la 31.03.2022);

- inițierea unei noi licitații pentru contractarea serviciilor bancare/financiare începînd cu 01.04.2022

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.11 SV din 26 aprilie 2019 a fost încheiat 
acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

BC Moldova Agroind-
bank SA

1 __ _________  
2022

+3 405 000,00 
MDL

+3 405 000,00 MDL
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1_____ din 29 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria sat. Horodiste
Localitate sat. Horodiste
IDNO 1007601005165
Adresa s. Horodiste, r-nul Donduseni
Număr de telefon +373060628005
Număr de fax
E-mail oficial horodiste.primaria@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Burcatii Boris

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ■  

Licitație deschisă ■  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Rețele de alimentare cu apă din s. Horodiște, r-nul Don-

dușeni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 264 919.44 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1604922646011

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1604922646011?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ■     Servicii ■      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da ■

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM ■ 

Buget CNAS ■     Surse externe ■ 

Alte surse: surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SC Foremcons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 29.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 720 766.20

Inclusiv TVA: 3 264 919.44
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 6 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Necesitatea operarii modificarilor.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma  desfășurării Licitaţiei Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1604922646011 din 01 decembrie 2020, a fost încheiat 
contractul de antrepriză Nr. 1 din 29.12.2020 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” obiectul achiziției fiind “ Rețe-
le de alimentare cu apă din s. Horodiște, r-nul Dondușeni” .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La momentul executarii lucrarilor a aparut necesitatea de a prelungi reteaua de apeduct si a conecta o parte din con-
sumatori, acestea la rindul sau v-or participa la achitarea sumei ce constituie 15% din costul proiectului (conform regu-
lamentului Fondului Ecologic National), tot odata este necesar de a opera careva modificari la automatizarea turnului 
aceasta va permite asigurarea unui regim automat de pompare a apei fara a implica factorul uman. Proiectul este finan-
tat de Fondului Ecologic National, respectiv pentru solutionarea achitarilor este necesar un termen mai mare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._ 1 __din 29.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind rețele de alimentare cu apă din s. Horodiște, r-nul Dondușeni

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nu se modifica 
valoarea con-
tractului

Nr.1 30.12.21

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

de achiziții publice

nr. 73/21 din 07.10.2021  

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 trotuarelor din 
sectorul Rîșcani, municipiul Chisinău

Cod CPV 45233140-2
Valoarea estimată a achiziției 5 000 0000,0  MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1630474433654

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1630474433654?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 01/09/2021
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 30.09.2021

Denumirea operatorului economic „CREDO INDUSTRY” SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 73/21 

Data:  07.10.2021
Valoarea contractului de achiziție Inclusiv TVA: 5 499 000,82 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-1630474433654?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630474433654?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:
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
La data  de 22.12.021 a fost prezentată nota informativă  Șefului Direcției Lucrări Edilitare cu solicitarea de aprelungi 
termenul de valabilitate a contractului nr.73/21 din 07.10.2021.                   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. 654/21 din 28.12.2021   a fost încheiat 
acordul adiţional privind  modificarea termenului  de valabilitate a contractului nr. 73/21 din 07.10.2021 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 MODIFICARE
a contractului de achiziții publice privind achiziționarea 

serviciilor de acces la Sistemul Național Global de Poziționare MOLDPOS 

pentru anul 2022

Nr. 28/22AA din 04.02.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504714
Număr de fax 022 212259
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare

Obiectul achiziției Servicii de acces la Sistemul Național Global de Pozițion-
are MOLDPOS pentru anul 2022

Cod CPV 64216110-7
Valoarea estimată a achiziției 414 720,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: 202204296 NFP

Data publicării anunțului de participare Data transmiterii Invitației de participare: 30.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

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

Nr. 369/21 din 20.12.2021

Denumirea operatorului economic Întreprinderea de Stat „Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 2295  

Data: 31.12.2021

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md


201

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 408 333,33

Inclusiv TVA: 490 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Pe parcursul anului 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor În urma revizuirii pachetelor lunare și în baza studierii 
calculelor efectuate pentru semestrul II anul 2021, s-a 
stabilit că pentru pachetele respective s-au consumat 
mai multe minute  supra parchet. 

Respectiv, se modifică pozițiile pachetelor din Anexa nr. 
1 Specificații de preț și Anexa nr. 2 Specificații tehnice a 
Contractului nr. 2295 din 31.12.2021, precum urmează:

Se micșorează volumul și suma pachetelor următoarelor 
poziții: 

RTK 100

RTK 400

RTK PRO

Și respectiv, se majorează volumul și suma următoarelor 
poziții:

RTK 100 supra pachet

RTK 400 supra pachet

Prin majorarea sumei pachetelor, se diminuează volu-
mul minutelor extra-pachet. 

Suma totală a contractului nu se modifică.
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice și pct. 30, subpct. 11 din Hotărârea Gu-
vernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 31.12.2021 a fost semnat contractul nr. 2295 între IP Agenția Servicii Publice (ASP) și Întreprinderea de 
Stat ”Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru ”Ingeocad” privind achiziționarea serviciilor de 
acces la Sistemul Național Global de Poziționare MOLDPOS pentru anul 2022. Valabilitatea contractului este până la 
data de 31 decembrie 2022. 

Potrivit pct. 2.1 din contractul sus-menționat, prestarea serviciilor se efectuează pe parcursul anului 2022. 

Agenția Servicii Publice modifică cantitatea serviciilor indicate în Specificația de preț din Anexa nr. 1 și Specificația 
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tehnică din Anexa nr. 2 la Contractul propriu-zis, deoarece autoritatea contractantă nu a putut să prevadă aceste 
circumstanțe la momentul inițial. Modificările realizate sunt nesubstanțiale și nu vor genera schimbări în suma totală 
a contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma revizuirii pachetelor lunare și în baza studierii calculelor efectuate pentru semestrul II al anului 2021, s-a 
constatat că pentru pachetele prescrise în Anexele nr. 1 Specificații de preț și Anexa nr. 2 Specificații tehnice  a contrac-
tului sus-menționat, s-au consumat mai multe minute  supra parchet. În context, se micșorează cantitatea și suma 
pachetelor/lună, însă se majorează cantitatea și suma supra pachetelor per lună.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 2295 din 31.12.2021 privind achiziți-
onarea serviciilor de acces la Sistemul Național Global de Poziționare MOLDPOS pentru anul 2022 (și anume: Anexa 
nr. 1 ”Specificația de preț” și Anexa nr. 2 Specificația tehnică), s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea 
cantității și sumei serviciilor pentru pozițiile:

RTK 100

RTK 400

RTK PRO

în scopul majorării cantității și sumei serviciilor următoarelor poziții

RTK 100 supra pachet

RTK 400 supra pachet.

În context, modificările operate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Anexa nr. 1: Specificații de preț

COD 
CPV

Denumirea 
Serviciilor

Cantitatea Preț uni-
tar fără 

TVA,(lei)

Preț unitar      
cu TVA, (lei)

Suma fără 
TVA, (lei)

Suma cu TVA, 
(lei)

Termenul 
de pre-

stare

Acces la Sistemul Național Global de Poziționare MOLDPOS

64
21

61
10

-7

RTK 100 18 pachet/
lună

210,00 252,00 3780,00 4536,00 Lunar

RTK 400 26

pachet/lună

690,00 828,00 17940,00 21528,00 Lunar

RTK PRO 4 pachet/
lună

1840,00 2208,00 7360,00 8832,00 Lunar

RTK 100 supra 
pachet

1 minută 1,75 2,10 -------- --------- Lunar

RTK 400 supra 
pachet

1 minută 1,75 2,10 -------- --------- Lunar

TOTAL fără supra pachet în lună 29080,00 34896,00 x

TOTAL fără supra pachet în an 348960,00 418752,00 x

TOTAL aproximativ cu supra pachet 408333,33 490000,00 x
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Anexa nr. 2: Specificații tehnice

Nr. d/o Loghin Serviciul Teritorial 
Cadastral

Pachet Nr de tel al persoanei 
de contact

1 Cadastru01 Chișinău 1 RTK 400 Max 022 881009

2 Cadastru02 Anenii Noi RTK 400 Max

3 Cadastru03 Cahul RTK 400 Max

4 Cadastru04 Comrat RTK 100 Max

5 Cadastru05 Nisporeni RTK 100 Max

6 Cadastru06 Soroca RTK 400 Max

7 Cadastru07 Hîncești RTK 100 Max

8 Cadastru08 Briceni RTK 100 Max

9 Cadastru09 Orhei RTK 400 Max

10 Cadastru10 Criuleni RTK 400 Max

11 Cadastru11 Telenești RTK 400 Max

12 Cadastru12 Strășeni RTK 100 Max

13 Cadastru13 Ialoveni RTK 400 Max

14 Cadastru14 Călărași RTK 400 Max

15 Cadastru15 Cimișlia RTK 100 Max

16 Cadastru17 Ungheni RTK 400 Max

17 Cadastru18 Sîngerei RTK 400 Max

18 Cadastru19 Rezina RTK 400 Max

19 Cadastru20 Edineț RTK 400 Max

20 Cadastru21 Rîșcani RTK 400 Max

21 Cadastru22 Dondușeni RTK 100 Max

22 Cadastru23 Drochia RTK 100 Max

23 Cadastru24 Florești RTK 100 Max

24 Cadastru25 Fălești RTK 400 Max

25 Cadastru26 Chișinău RTK 400 Max

26 Cadastru27 Bălți RTK 400 Max

27 Cadastru28 Dubăsari RTK 400 Max

28 Cadastru29 Glodeni RTK 100 Max

29 Cadastru30 Ocnița RTK 400 Max

30 Cadastru31 Șoldănești RTK 400 Max

31 Cadastru32 Ștefan Vodă RTK 100 Max

32 Cadastru33 Căușeni RTK 100 Max

33 Cadastru34 Vulcănești RTK 100 Max

34 Cadastru35 Ceadîr-Lunga RTK 100 Max

35 Cadastru36 Taraclia RTK 100 Max

36 Cadastru37 Cantemir RTK 100 Max

37 Cadastru38 Leova RTK 100 Max
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38 Cadastru39 Basarabeasca RTK 100 Max

39 Cadastru41 Briceni RTK 400 Max

40 Cadastru42 Departament Cadastru RTK PRO Max

41 Cadastru43 Chișinău RTK PRO Max

42 Cadastru44 Chișinău 1 RTK PRO Max

43 Cadastru45 Comrat RTK 400 Max

44 Cadastru46 Hîncești RTK 400 Max

45 Cadastru47 Orhei RTK 400 Max

46 Cadastru48 Ștefan Vodă RTK 400 Max

47 Cadastru49 Ungheni RTK 400 Max

48 Cadastru50 Departament Cadastru RTK PRO Max

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/Cu 
capital mixt/ asociere/ 

Cu

capital străin

Nr. și data acordului adiţional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

Întreprinderea de Stat 
”Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și 
Cadastru ”Ingeocad”

- Nr. 1/167 04.02.2022 - -

Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 31.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Budești”
Localitate s. Budești
IDNO 1013620006322
Adresa s. Budești, str.Școlii 5
Număr de telefon 069344107
Număr de fax 069344107
E-mail sergiu.budesti@gmail.com
Pagina web oficială sergiu.budesti@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Brînza

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP
Obiectul achiziției 21015056
Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 732504,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21048163
Link: MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1638803460790
Data publicării anunțului de participare 06.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii ■
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu ■    

Sursa de finanțare Buget de stat ■     

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

24.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎI ”Costiuc Larisa”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638803460790
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:02
Data: 27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 732504.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ■

Temeiul juridic Alocarea mai puține resurse financiare bugetului aprobat pentru 
anul 2022

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

IPLT ”Budești”în urma cererii de oferte de prețuri a încheiat contract cu ÎI ”Costiuc Larisa” pentru prestarea serviciilor de ali-
mentare a elevilor pe parcursul anului 2022. Suma contractului constituie 732504,00 lei, serviciile fiind prestate pentru 
un termen de 171 zile cu excepția vacanțelor și zilelor de odihnă. Pentru alimentarea cu dejun a elevilor claselor a 
1-4-a, 5-9-a, constituie 13,65 lei/zi și pentru elevii de la grupa cu program prelungit și TBC 28,00 lei.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Procedura de achiziție pentru prestarea serviciilor de alimentare a fost publicată la data de 06.12.2021, conform metodo-
logiilor Ministerului Finanțelor, pentru perioada de 171 zile, ce constituie 100% din preț. La momentul aprobării bugetului 
municipiului Chișinău prin decizia nr. 14/1 din 21 decembrie 2021, municipalitatea a alocat surse financiare pentru înde-
plinirea contractului în mărime de 99% din totalul necesar. Prin urmare suma contractului care a fost semnat depășește 
suma alocată cu 2804,00 lei.

Pentru a putea înregistra contractul pentru prestarea serviciilor de alimentare pentru anul 2022 la trezoreria de stat con-
form alocațiilor existente, grupul de lucru a decis de a micșora suma contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2_din 10.01.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr. 2. Din 27.12.2021 în sumă totală de 732504,00 lei cu 
suma de 2804,00 lei. Suma totală a contractului după micșorare constituie suma de 72970,00 lei.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎI ”Costiuc Larisa” 729700,00lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1 din __________________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni
Localitate or. Căușeni, 
IDNO 1007601010921
Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon 024323088; 024323180
Număr de fax 024322650
E-mail oficial achizitiipublice17@mail.ru;  conscauseni@mail.ru 
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Apetrii Olga, (0243) 2-30-88. 

olga.apetrii@mail.ru 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ■  

Licitație deschisă √  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției „Amplasarea secției de reanimare la etajul 1 al Blocului 

Curativ cu 4 nivele, teren cu nr. Cadastral 2701205001, 
situate în or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 158 450,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605100234570
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1605100234570?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ■     Servicii ■      Lucrări √
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu √    Da ■

Sursa de finanțare Buget de stat √     Buget CNAM ■ 

Buget CNAS ■     Surse externe ■ 

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

19.01.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Atractiv Invest”

mailto:achizitiipublice17@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
mailto:olga.apetrii@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605100234570?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605100234570?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:16 
Data:23.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 937 393,81
Inclusiv TVA: 4 724 872,57

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 14 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ■

Majorarea valorii contractului  √

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ■

Modificarea termenului de valabilitate  ■

Rezelierea contractului  ■

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, pct. 1) a), b), c); 2) lit. 

a), b), c).
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrările achiziționate în rezultatul Licitaţiei deschise ocds-b3wdpl-MD-1605100234570 constă în lucrări capitale cu 
privire la amplasarea secției de reanimare la etajul 1 a Blocului Curativ cu 4 nivele, situate în or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54. 

Anterior lucrărilor menționate, secția de reanimare era amplasată la etajul 2 a Spitalului Raional ,,Ana și Alexandru”, 
fapt ce crea dificultăți în deplasarea pacienților.  

Astfel, s-au creat condiții optime pentru desfășurarea unei activități mai eficiente cadrelor  medicale, sporind opera-
tivitatea în situațiile de urgență. 

Totodată, având în vedere situația pandemică și creșterea bruscă a numărului de pacienți, necesitatea acestui proiect 
este una vitală, întrucât Spitalul Raional ,,Ana și Alexandru” internează toți pacienții în stare gravă din raion și înveci-
nat Ștefan-Vodă. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul prenotat s-au depistat omisiuni și circumstanțe ce au dus la excluderea 
unor tipuri de lucrări și respectiv includerea altor lucrări strict necesare.

Comisia de inspectare a obiectului vine cu propunerea aprobării în documentația de proiect și execuție a următoa-
relor modificări:

La compartimentul ”Apeduct A1, T3, T4” și ”Canalizare C1” excluderea din devizul de lucrări (mici compartimentări și 
lavoare, între paturile din camera de terapie intensivă și altele), care la etapa finală de proiectare au fost excluse din 
proiect, dar care se mai regăsesc în devizele de cheltuieli și anume:

1. La capitolul ”Apeduct A1, T3, T4”, rîndul 2, simbol norme și cod resurse SA17A ”Teava din material plas-
tic...25*2,3mm (polipropilen PN20)” volumul de - 10 m

- rîndul 3, simbol norme și cod resurse SA17A ”Teava din material plastic... 20*2,0mm (polipropilen PN20)” volu-
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mul de - 8 m, avînd valoarea de deviz -916,74 lei, inclusiv TVA.

2. La capitolul Canalizare C1, rîndul 4, simbol norme și cod resurse SC04A ”Lavoar din semiporțelan...” volumul 
de - 10 buc.

- rîndul 5, simbol norme și cod resurse SD02A ”Baterie amestecatoare pentru baie cu dus flexibil sau fix...” volu-
mul de - 10 buc.

- rîndul 10, simbol norme și cod resurse SC06A ”Baterie amestecatoare pentru baie cu dus flexibil sau fix...” volu-
mul de - 1 buc.

- rîndul 11, simbol norme și cod resurse SD02A ”Baterie amestecatoare pentru baie cu dus flexibil sau fix...” volu-
mul de - 1 buc.

- rîndul 19, simbol norme și cod resurse SB08C ”Teava din material plastic pentru canalizare...” volumul de - 15 
buc. Valoarea de deviz -32 123,92 lei, inclusiv TVA

3. La capitolul Aprovizionarea cu gaze medicale a secției Reanimare din Blocul Curativ, 

- rîndul 1, simbol norme și cod resurse IC31A ”Teava din cupru...10*1,0 mm, inclusiv” volumul de - 11 m.

- rîndul 2, simbol norme și cod resurse IC31A ”Teava din cupru...12*1,0 mm, inclusiv” volumul de - 5 m.

- rîndul 5, simbol norme și cod resurse IC34A ”Piese de legătură (cot) cu 2 suduri...10,0 mm, inclusiv” volumul 
de - 3 buc.

- rîndul 7, simbol norme și cod resurse IC34A ”Piese de legătură (cot) cu 2 suduri...15,0 mm, inclusiv” volumul 
de - 3 buc.

- rîndul 9, simbol norme și cod resurse IC34H ”Piese de legătură (teu) cu 3 suduri...15,0 mm” volumul de - 1 buc.

- rîndul 12, simbol norme și cod resurse RpCU05E ”Executarea strapungerilor pentru conducte...16-25 cm grosi-
me” volumul de - 6 buc.

- rîndul 13, simbol norme și cod resurse IE07A ”Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze monta-
te...” volumul de - 11 m. Valoarea de deviz -2 700,96 lei, inclusiv TVA

Se include la compartimentul ”Gaze Medicale” următoarele lucrări:

La capitolul Aprovizionarea cu gaze medicale a secției Reanimare din Blocul Curativ:

- rîndul 2, simbol norme și cod resurse IC31A ”Teava din cupru...12*1,0 mm, inclusiv” volumul de - 3 m.

- se adaugă lucrarea cu simbol norme și cod resurse IC34H ”Piese de legătură (teu) cu 3 suduri din cupru mon-
tată prin sudura cu teavă de cupru, teu d=10,0 mm” volumul de - 1 buc.

- rîndul 8 simbol norme și cod resurse IC34A ”Piese de legătură (teu) cu 3 suduri din cupru montată prin sudura 
cu teavă de cupru, teu d=12 mm” volumul de - 2 buc.

- rîndul 10 simbol norme și cod resurse IC40D ”Bratara pentru fixarea conductelor de gaze montată prin dibluri 
pina la 1” inclusiv, pe zid de beton” volumul de - 8 buc. Valoarea de deviz -1 183,73 lei, inclusiv TVA

Astfel, suma de excludere din lucrările contractate reprezintă -35 741,62 lei și includerea lucărilor în sumă de 1 
183,73 lei, inclusiv TVA.   

În procesul executării lucrărilor a apărut necesitatea de achiziționare a volumelor de lucrări neprevăzute prin 
modificarea contractului initial. 

La capitolul ”Lucrări generale de construcție” lucrările neprevăzute au apărut odată cu finisarea lucrărilor de demo-
lare în urma cărora a fost analizată situația reală a elementelor constructive ale edificiului în corelare cu prevederile 
proiectului și a caietului de sarcini. În rezultat s-a constatat neconcordanțe pe partea tehnologică a lucrărilor care 
necesită a fi remediate. Ca urmare a fost convocată comisia care a confirmat lucrările de strictă necesitate și anume:
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Pentru asigurarea planietății suprafețelor pereților au fost prevăzute lucrări de tencuieli cu mortar de ciment-nisip 
avînd grosimea de 2 cm. După demolare tencuielii vechi și montarea profilelor de ghidaj pentru lucrările de tencuire 
(riglă maiac) grosimea stratului de tencuială este mai mare de 2 cm. Această situație apare din motiv că pereții au fost 
zidiți din materiale de calitate joasă și cu abateri de la planietatea suprafețelor. Pentru a sigura un nivel corespunzător 
al stratului de tencuială este necesară o grosime medie de 4 cm. Respectiv la cei 2 cm prevăzuți, suplimentar trebuie 
lucrări de tencuire cu grosimea de 2 cm;

La compartimentul reparația pardoselilor au fost preconizate lucrări de demontare a stratului de uzură și a șapei de 
mortar. Apoi pentru execuție sunt prevăzute în unele încăperi strat termoizolant din termobeton 7,5 cm și șapa de 
mortar de 2 cm grosime, iar în celelalte încăperi doar strat de mortar de grosime 1,5 și 2 cm. Aceste soluții nu reflectă 
situația reală la șantier și nici nu asigură planietatea pardoselilor fapt demonstrat comisiei utilizînd mijloace tehnice 
(nivelă cu lazer și nivelă cu bulă de aer). Tehnologic pentru a rezista sarcinilor de exploatare, stratul de mortar este 
necesar a fi de minim 4 cm grosime. Din aceste motive, pentru a sigura planietatea și rezistența pardoselilor în toate 
încăperile este necesar de executat suplimentar șapă semiuscată elicopterizată de 4 cm;

La compartimentul boiandrugi conform proiectelor de execuție este necesar de efectuat goluri de ușă în perete-
le portant, dar soluții constructive pentru execuția acestora cît și pentru boiandrugii pereților despărțitori, nu sunt 
prevăzute nici în proiect și nici în devizul de cheltuieli. În urma celor constatate comisia a dispus prin proces verbal 
proiectantului de a elabora soluții constructive, cantitățile de volume și caietul de sarcini pentru lucrările respective. 

În acest context, pentru executarea lucrărilor de amplasare secției de reanimare la etajul 1 al Blocului Curativ în con-
formitate cu normele sanitare a fost prevăzută construcția unui sistem de ventilare separat de cel existent. Cu toate 
acestea la etapa de proiectare nu s-a ținut cont de anumite particularități constructive și funcționale ale edificiului 
ceea ce a dus la imposibilitatea de a monta traseele de ventilare conform prevederilor proiectului tehnic. Din acest 
motiv, împreună cu factorii de decizie, inclusiv proiectanți compartimentului ÎVC la etapa de implementare au fost 
operate modificări după cum urmează:

1. Conform proiectului de execuție, una din camerele tehnice de ventilare amplasate în 
subsolul clădirii era concepută să fie sub podeaua salonului de reanimare de la primul nivel. La etapa de execuție, 
specialistul în ventilare a proiectului a sesizat neconformitatea și a strămutat în alt loc camera de ventilare în timp ce 
magistralele de aspirație și refulare au rămas a fi trasate conform prevederilor inițiale. Respectiv strămutarea a presu-
pus mărirea cantităților de conducere a secțiunilor transversale ale acestora;

2. Conductele de ventilare amplasate pe verticala edificiului B-4 și B-5, conform planului nivelului 1, la nivelul 
2 nimereau într-un perete despărțitor și ușa acestuia. După verificarea situației la celelalte nivele, s-a luat decizia de 
a strămuta aceste coloane, ceea ce a dus la creșterea cantității de canale;

3. Conform proiectului coloana de ventilare B-3 urma a fi conectat în canalele existente de la primul nivel. Însă 
în procesul de executare a lucrărilor, canale de ventilare existente în proiectul clădirii spitalului nu au fost depistate, 
fie nu a fost trasată la etapa de construcție a spitalului, fie a fost demontată între timp. În acest caz s-a luat decizia 
de a trasa canalul de ventilare B-3 pe verticală (ca celelalte canale) pînă la exteriorul edificiului, ceea ce a presupus 
majorarea cantității de canale și manoperă;

4. Conform proiectului canalul de ventilare B-2 era prevăzut ca la primul nivel să străpungă peretele portant 
și pe fațada clădirii să fie trasat pînă la cota de proiect. În acest caz însă trebuie de luat în calcul izolarea termică a 
canalului și căptușirea fie cu tablă vopsită fie cu tablă din oțel inoxidabil a conductei pentru a nu prejudicia aspectul 
arhitectural al clădirii. Astfel, s-a luat decizia de a trasa această conductă prin interiorul spitalului ceea ce a dus la 
manoperă suplimentară și lucrări auxiliare;

5. Conform proiectului, gurile de refulare a canalelor de ventilare urmau a fi amplasate deasupra planșeului 
ultimului nivel (cota 12,600). Conform compartimentului arhitectură a proiectului, planșeului ultimului nivel co-
respunde cote 13,300. Însă conform cerințelor tehnologice în cazul acoperișurilor de tip șarpantă, grile de refulare 
trebuie amplasate mai sus de coama acoperișului cu un metru. De menționat că cota coamei este de 16,440. Astfel, 
conform concluziei specialiștilor toate conductele ce străpung acoperișul au fost executate pînă la cota 17,500, adi-
că aproximativ 5 m mai înalt în comparație cu cotele planificate inițial. Respectiv s-a majorat cantitatea de conduc-
te, lucrări și materiale auxiliare.

Totodată, conform datelor proiectului de execuţie, o parte din ușile interioare ce delimitează spațiul secției de reni-
mare trebuie să fie executate cu deschidere automatizată. Acest lucru presupune pe lângă montarea mecanismelor 
de acționare a ușilor, trasarea rețelei electrice separate întru cît mecanismele funcționează pe bază de energie elec-
trică, trasarea rețelei de comunicații între controlerul de acces-control și cititoare (butoane acționate mecanic sau 
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cititoare de cartele). Toate aceste sisteme ce asigură automatizarea deschiderii ușilor nu au fost prevăzute. Respectiv, 
la caietul de sarcini initial trebuie de suplinit lucrările de trasare a rețelei electrice, de trasare a rețelei de comunicații 
(curenți slabi), mecanismele de acționare și sistemul de acces-control cu toate componentele necesare.

În acest context, Vă informăm că toate neconcordanțele au fost comunicate autorului de proiect și 
antreprenorului general în conformitate cu obligațiunile ce ne revin. Modalitățile de soluționare cât și 
soluțiile finale ce țin de remedierea neconformităților au fost propuse de specialiștii companiei de proiectare. 
Odată cu modificările de proiect, antreprenorul este obligat să se conformeze și să execute lucrările conform 
recomandărilor autorului de proiect.

La solicitarea beneficiarului Consiliul raional Căușeni, lucrările precitate au fost calculate și întocmite de proiectant și 
autorizate de verificatorul de stat prin raportul de verificare nr. 1728D/21.

În urma solicitării nr. 40/13 din 18.01.2022, privind prezentarea ofertei de preț la lucrările neprevăzute în 
proiectul de bază, s-a prezentat de către antreprenor SRL ”Atractiv Invest” devizele-ofertă în sumă de 429 
488,53 lei, inclusiv TVA, care este divizat în două compartimente ”Ventilare”- 213 289,62 lei și ”Lucrări generale”- 216 
198,91 lei.

Totodată, menționăm că fără executarea acestor lucrări neprevăzute initial în proiect nu va fi posibilă darea în exp-
loatare a obiectului.

Astfel, valoarea majorării contractului nr. 16 din 23.02.2021, constituie 394 930,64 lei inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 08.02.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Atractiv Invest” 1 08.02.2022 329108,87 394 930,64 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 56/22 din 4 februarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ■  

Licitație deschisă ■  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Extinderea complexului de studii al Universității de 

Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile 
Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Ale-
ksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 
(etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiec-
tului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare 
si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 18 776 005,47 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594134574104
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1594134574104?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 7 iulie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu ■    Da ■

Sursa de finanțare Buget de stat ■     Buget CNAM ■ 

Buget CNAS ■     Surse externe ■ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 119/20 din 02.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Verilarproiect
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:163

Data:2 octombrie 2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 12 315 213,33 lei

Inclusiv TVA: 14 778 256,00 lei
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
Termen de execuție 10 luni calendaristice (termen de execuție inițial)

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  ■

Majorarea valorii contractului  ■

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ■

Modificarea termenului de valabilitate  ■

Rezilierea contractului  ■

Altele: ■
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului privind achizițiile publice de lucrări

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru]

Nu este cazul
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Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

1. Da. A fost ajustată valoarea contractului din cauza majorării 
cotelor asigurărilor sociale și medicale de la 22,5% la 24%

Valoarea contractului a crescut cu 34 962,09 lei cu TVA: de la 
14 778 256,00 lei cu TVA la 

14 813 218,09 lei cu TVA (Dare de seamă nr. 66/21 din 18 fe-
bruarie 2021 examinată de către AAP)

2. Da. A fost majorată valoarea contractului deoarece s-au in-
clus lucrări.

Valoarea contractului s-a mărit cu 2 181 619,85 lei cu TVA: de 
la 14 813 218,09 lei cu TVA la 

16 994 837,94 lei cu TVA (Dare de seamă nr. 69/21 din 22 mar-
tie 2021 examinată de către AAP)

3. Da. A fost majorat termenul de execuție a lucrărilor din ca-
drul contractului deoarece s-au inclus anterior lucrări.

Termenul de execuție din contract s-a mărit cu 30 de zile (1 
lună): de la 10 luni calendaristice la 11 luni calendaristice 
(Dare de seamă nr. 85/21 din 25 noiembrie 2021 transmisă 
către AAP)

4. Da. A fost micșorată valoarea contractului deoarece s-au ex-
clus lucrări.

Valoarea contractului s-a micșorat cu 1 998 574,51 lei cu TVA: 
de la 16 994 837,94 lei cu TVA la 14 996 263,43 lei cu TVA (Dare 
de seamă nr. 86/21 din 30 noiembrie 2021 examinată de către 
AAP)

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 

Înainte de modificare:

Lucrările la Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile 
Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa 
finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare si transfer 
tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord care rezultă din contractul nr. 163 din 2 octombrie 2020 sunt de urmă-
toarele tipuri:

 

Arhitectura (SA) Blocul N4 (LOT 2)
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Blocul 4. Instalații interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Lot 2)

Blocul 4. Încălzire, ventilare si condiționare. (Lot 2A)

Bloc 4. Echipament electric de forță si iluminat interioare Lot 2

Bloc N4. Rețea de telecomunicație Lot 2

Bloc 4. Semnalizare Incendiu Lot2

Bloc 4 Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC. LOT2

Blocul 5.Arhitectura (SA) (LOT Nr.2)

Bloc 5. Instalații interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Lot 2)

Bloc5. Încălzire, ventilare si condiționare. (Lot 2A)

Bloc 5. Echipament electric de forță si iluminat interioare LOT 2

Bloc N5. Rețea de telecomunicație Lot 2

Bloc N5. Semnalizare Incendiu Lot 2

Bloc 5. Automatizarea încălzirii si ventilării AIVС Lot 2

Amenajarea teritoriului N14450/18

Spatii verzi N14450/18

După modificare:

Comisia în componența căreia sunt:

Din partea Co-Investitorului:   

Constantin Bândiu -  Şef Secţie Managementul Integrat al Proiectelor, ADR Nord           

Veronica Savin  - Specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Nord                

Din partea Beneficiarului  final:

Natalia Gaşiţoi - Rector, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Anatol Ceban - Manager de proiect, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Din  partea Supravegherii tehnice: 

Liviu Surdu  - Director tehnic ”Marisan Procon”SRL 

Ivan Boeştean  - Responsabil tehnic 

Din partea  Antreprenorului  general

Gheorghiu Valeriu  - Director tehnic SRL “ Verilarproiect”  

Goreanschi Anatol  - Diriginte de santier 

Din partea instituției de proiectare:

Cozlov Dumitru  -  architect sef proiect

Salamatov Igor   -   inginer sef proiect
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a întocmit la 21 decembrie 2021 actul de constatare privind excluderea volumelor de  lucrări de construcţie și finisare 
din documentația tehnică la obiectul: Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, 
tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, 
blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului 
de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

Actul prevede următoarele:

       În urma examinării    prin suprapunere a   volumelor de lucrari din oferta proiectului de executie  cu situația  de   
facto   la șantierul de construcție    comisia  a constatat că  urmatoare  volume  de lucrari   incluse in caietul de sarcini 
si  ofertă    nu necesită a fi  executate la obiectul   susnumit și anume:  

Blocul nr. 4

Se exclude   din oferta 2-1-2 Soluții arhitectural constructive 

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

2. Ferestre

2 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (отливы) m -47,400

3. Usi
6 CK03B Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi 

pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, mon-
tate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
(МДФ, противопожарная) (D-21)

m2 -4,160

4. Pardoseala
3. Cota  3,600
2. 13,1 m2

26 IzF04B k=4 Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2 -13,100

 27 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)

m2 -0,900

 28 CG01A1 
k=2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 -0,900

 29 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

m2 -0,900

4. Cota  6,900
2. 13,1 m2
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38 IzF04B k=4 Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2 -13,100

 39 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)

m2 -0,900

 40 CG01A1 
k=2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 -0,900

 41 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2 -0,900

5. Cota  10,200
2. 13,1 m2

50 IzF04B k=4 Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2 -13,100

 51 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)

m2 -0,900

 52 CG01A1 
k=2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga

m2 -0,900

 53 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2 -0,900

3. 611,6 m2
58 CG22A5 

k=4
Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare 
de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton 
turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se  scade

m2 0,100

6. Cota  13,500
2. 13,1 m2

62 IzF04B k=4 Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2 -13,100

5. Lucrari de finisare interioara
2. Pereti
1. Cota  -3,250

94 CI06C Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi 
de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata 
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2 -15,800

Se exclude   din oferta 2-1-2 (acord aditional)  Solutii arhitectural constructive 

№

 crt.

Simbol 
norme si 

cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1. Pardoseala
2. Cota  3,600
4. 368.40m2

15 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 10mm m2 -86,300
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3. Cota  6,900
4. 368.40m2

23 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 10mm m2 -147,800

2. Diverse 
47 CE25B Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau ros-

turi cu profile din polimer expandat -astuparea rosturilor 
de dilatare  in pereti  si planseuri axa 1/3 la cotele 3.600, 
6.900, 10.200, 13.500

m -27,000

Se exclude   din oferta 2-1-3 Instalatii de alimentare cu apa si canalizare  

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

1. Lucrari sanitare
1. Сантехприборы

3 SB26A Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru 
evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. 
d100-50mm  для ТХ оборудов. 

buc -3,000

Se exclude   din oferta 2-1-4  Incalzirea, ventilarea, conditionarea   

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

3. Lucrari sanitare
2. Теплоснабжение

198 IA18A Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termoma-
nometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala 
rotunda

buc -44,000

3. Вентиляция
4. П3

242 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confec-
tionate, d125mm (гибкий воздуховод в изоляции)

m -1,000

 243 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confec-
tionate, d160mm (гибкий воздуховод в изоляции)

m -1,500

5. B3
261 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confec-

tionate, d125mm (гибкий воздуховод в изоляции)
m -1,500

21. В12
368 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP 

,  gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод 
теплоизолированный)

m -7,500
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22. П10
376 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP 

,  gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод 
теплоизолированный)

m -2,000

23. В13
383 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP 

,  gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод 
теплоизолированный)

m -2,000

25. В14
397 VA05A Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confec-

tionate, d160mm  (Гибкий воздуховод)
m -3,000

28. ПЕ1,ВЕ1-ВЕ7
424 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele 

reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка MV350R 
VENTS

buc -7,000

 425 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele 
reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка MV450R/2 
VENTS

buc -1,000

5. Фреоновые трубопроводы

449 IC12E Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru construc-
tii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de 
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava 
avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 2,8 mm

m -50,000

Se exclude   din oferta 2-1-6 Retele de telecomunicatie 

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

1. Lucrari de montare
1. Retea de calculatoare

14 10-02-030-
01

Aparat de telefon  IP Phone FANIL X3P buc 5,00

. Piese de montaj
Pretul firmei Sicane bord 50mm (разделительная перегородка) buc -8,00

locul  5
Se exclude   din oferta 2-2-2 Solutii arhitectural constructive  

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

2. Pardoseala
3. Cota  3,600
2. 14.2 m2
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17 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m -12,780

4. Cota  6,900
2. 14.2 m2

29 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m -12,780

5. Cota  10,200
2. 14.2 m2

41 CI14A Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv m -12,780

3. Lucrari de finisare interioara
1. Tavan
2. Cota  3,600

53 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ‘’Supraten’’ m2 -129,700

3. Cota  6,900
57 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ‘’Supraten’’ m2 -129,700

4. Cota  10,200
61 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ‘’Supraten’’ m2 -129,700

3. Pereti
3. Cota  3,600

70 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec 
uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare man-
uala a mortarului. (amestec uscat SV75 - 15 mm)

m2 -132,900

 71 CF51B k=10 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec 
uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare man-
uala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 
mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

m2 -132,900

Se exclude   din oferta 2-2-2 (acord aditional)  Solutii arhitectural constructive 

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

1. Pardoseala
1. Cota -3,350
1. 89,3 m2

2 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart   intr-un strat, la  pardosele m2 -89,300

2. 245,7 m2
7 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart   intr-un strat, la  pardosele m2 -245,700

2. Cota  3,600
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5. 94.3m2
17 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 10mm m2 -21,300

3. Cota  6,900
5. 94.3m2

25 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 10mm m2 -21,300

4. Cota  10,200
5. 94.3m2

34 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 10mm m2 -21,300

2. Diverse 
51 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel 

beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in 
beton -scara de acces etajul tehnic

kg -70,000

 52 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din 
banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile nece-
sare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inal-
timea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 
7 mp inclusiv - люк 

m2 -2,500

Se exclude   din oferta 2-2-6  Retele de telecomunicatii  

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

1. Lucrari de montare
1. Retea de calculatoare

1 10-01-003-
03

Patch Panel 24-ports  Cat 5e, 1U 10 buc 5,90

Se exclude   din oferta 2-2-8 Automatizarea incalzirii si ventilarii 

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 

1. Lucrari de montare
1 11-02-001-

01
Avertizoare t +30-+100 “REMAK” NS120 buc -4,00

2. Utilaj
11 Pretul firmei Avertizoare t +30-+100 NS120 buc -4,00

Se exclude   din oferta 7-1-1  Amenajarea teritoriului   

№

 crt.

Simbol 
norme si 
cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-
sură 

Volum 
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1. Demontari
2 RCsG52A Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, 

planseu din beton armat 
m3 -216,000

2. Pavaj
2. Tip  2

11 DI110 Amenajarea stratului de egalizare din balast 150мм 
(Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси)

m3 -10,050

 12 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumu-
ri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 
150mm

m3 -10,050

 13 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, 
in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  

m2 -67,000

 14 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la 
cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

m2 -67,000

Se exclude   din oferta 7-2-1   Spatii verzi 

№

 crt.

Simbol 
norme si 

cod  resurse  Denumire lucrărilor       

Unitatea 
de mă-

sură 

Volum 

1 47-02-040-7 Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м 100 buc -0,500

 2 TsH109A Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare buc -50,000

 3 TsH110A Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Береза buc -3,000

 4 TsH110A Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Клен 
серебристый

buc -10,000

 5 TsH110A Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Софора buc -7,000

 6 TsH110A Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Акация 
ленкокрасная

buc -15,000

 7 TsH24B Plantari arbustilor - Жимолость вьющаяся buc -10,000

 8 TsH24B Plantari arbustilor - Можжевельник скальный buc -5,000

 9 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 
30% 

100m2 -6,100

Concluzii:  

Autorul  de  proiect  va elabora   devizul de cheltuieli  privind excluderea  volumelor menționate mai sus   din  devi-
zul inițial. 
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Nota informativă a proiectantului:

ARGUMENTAREA TEHNICĂ a necesității operării modificărilor în documentația de proiect și deviz.

        Prin prezenta, INCP „URBANPROIECT” în urma examinării obiectului în șantier, cu referire  la excluderea unor 
lucrări, volumele cărora sunt majorate sau nedorite de beneficiar (demolarea garajului și plantarea spațiilor verzi), la 
proiectul „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile 
Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa 
finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de Inovare și Transfer 
Tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”, constatăm  următoarele:

       Pe parcursul executării lucrărilor de construcție montaj la șantier antreprenorul, beneficiarul, și responsabilul 
tehnic al proiectului au anunțat volume de lucrări majorate în documentația de proiect și deviz. Prin suprapunerea 
documentației de proiect cu situația din șantier s-a constatat faptul că unele volume s-au dovedit a fi majorate. Pen-
tru a face economii de resurse aprobăm spre excludere volumele de lucrări expuse în Actul de constatare a volumelor 
de lucrări spre excludere din 21 decembrie 2021.

De asemenea, constatăm faptul că unele volume nu s-au dorit a fi executate de către beneficiar – Universitatea de 
Stat „A. Russo” din Bălți. Ne referim la demolarea garajului actual, amplasat pe teritoriul parcării în fața Bl 5, motivul 
menționat fiind, funcționalitatea sporită a acestuia. De asemenea, la solicitarea USARB se propun a fi excluse soluțiile 
de înverzire, din motivul înlocuirii soluției propuse de înverzire pe alta (plantare gazon), mai eficientă în exploatare și 
îngrijire pentru viitor. 

Reieșind din cele menționate mai sus, ÎS ”URBANPROIECT” declară pe proprie răspundere că lucrările ce urmează a 
fi excluse nu afectează exigențele de bază a proiectului și nu necesită verificare suplimentară la verificatori atestați. 
Astfel, se acceptă Actul de constatare a volumelor de lucrări de construcție și finisare ce urmează a fi excluse din  doc-
umentația tehnică a obiectului „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa 
III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul 
nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2-A”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de 
inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord” din 21.12.2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Potrivit argumentării, de la prestatorul serviciului de proiectare, Institutul Urbanproiect:

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție montaj la șantier antreprenorul, beneficiarul, și responsabilul tehnic 
al proiectului au anunțat volume de lucrări majorate în documentația de proiect și deviz. Prin suprapunerea docu-
mentației de proiect cu situația din șantier s-a constatat faptul că unele volume s-au dovedit a fi majorate. Pentru a 
face economii de resurse aprobăm spre excludere volumele de lucrări expuse în Actul de constatare a volumelor de 
lucrări spre excludere din 21 decembrie 2021.

De asemenea, constatăm faptul că unele volume nu s-au dorit a fi executate de către beneficiar – Universitatea de 
Stat „A. Russo” din Bălți. Ne referim la demolarea garajului actual, amplasat pe teritoriul parcării în fața Bl 5, motivul 
menționat fiind, funcționalitatea sporită a acestuia. De asemenea, la solicitarea USARB se propun a fi excluse soluțiile 
de înverzire, din motivul înlocuirii soluției propuse de înverzire pe alta (plantare gazon), mai eficientă în exploatare și 
îngrijire pentru viitor. 

Reieșind din cele menționate mai sus, ÎS ”URBANPROIECT” declară pe proprie răspundere că lucrările ce urmează a 
fi excluse nu afectează exigențele de bază a proiectului și nu necesită verificare suplimentară la verificatori atestați. 
Astfel, se acceptă Actul de constatare a volumelor de lucrări de construcție și finisare ce urmează a fi excluse din  doc-
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umentația tehnică a obiectului „Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa 
III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul 
nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2-A”  în cadrul proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de 
inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord” din 21.12.2021.

Totodată comisia de la fața locului a întocmit actul de constatare din 21 decembrie 2021 care prevede exclu-
derea unor lucrări: (acestea sunt expuse în pct. 5 a acestui proces verbal). 

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (nr. 182/22 din 3 februarie 2022) de modificare a contractului de achiziție nr. 163 din 
2 octombrie 2020 a fost încheiat acordul adițional privind:

Se micșorează cu 251 866,13 (două sute cincizeci și una mii, opt sute șaizeci și șase lei, 13 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 4.1. al acestuia care va avea următorul conținut – Punctul 4.1 Valoarea 
lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 14 744 397,30 lei (paisprezece 
milioane, șapte sute patruzeci și patru mii, trei sute nouăzeci și șapte lei, 30 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Verilarproiect 5 4 februarie 2022

(data ultimei semnături elec-
tronice)

Minus 209 888,44 lei 
fără TVA

Micșorare contract 

până la

12 286 997,75 lei fără 
TVA

Minus 251 866,13 lei cu TVA

Micșorare contract 

până la

14 744 397,30 lei cu TVA

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 002 din 16 februarie 2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”
IDNO 1002600001257
Adresa MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

Numărul de telefon/fax
+ (373) 22-83-20-40

+ (373) 22-83-43-90
Adresa de e-mail ale entității contractante cfm@railway.md 

Adresa de internet ale entității contractante
www.cfm.md 

www.railway.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Toporov Alexei

e-mail: grupul.achizitii@railway.md

e-mail: alexei.toporov@railway.md 

tel. +(373) 22 83-47-12
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 ac-
cesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale)

e-mail: grupul.achizitii@railway.md

e-mail: alexei.toporov@railway.md

http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achi-
ziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune. Activitățile sectori-
ale privind domeniul transporturilor 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

USD

1. 09134200-9 Motorină Euro 5
10 000 000

litri

Conform standarde-
lor

SM590-2017

GOST 305-82

9 343 000 USD

0,9343 USD per litru

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 nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

NU

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

NU

mailto:cfm@railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
mailto:grupul.achizitii@railway.md
mailto:alexei.toporov@railway.md
mailto:grupul.achizitii@railway.md
mailto:alexei.toporov@railway.md
http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertanților, asigurarea cali-
tății și conformității. 

Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în ca-
zul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau 
de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care con-
tractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate 
pentru fiecare lot.

Nivelul 1, MD 1

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în 
măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termen de livrare – începând cu data semnării 
contractelor de vânzare-cumpărare.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, 
după caz

Termen de plată 60 zile

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)

10 Martie 2022

Achiziția se va efectua pe etape.

20 de etape, 500 000 litri fiecare etapă.
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă (o procedură pentru fiecare 

etapă)
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau 
a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție

Prima etapă, 10 Martie 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de parti-
cipare 

NU

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

NU

 c) se va accepta 
facturarea elec-
tronică;

NU

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

NU

Alte informații:

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

10 Martie 2022; 25 Martie 2022

10 Aprilie 2022; 25 Aprilie 2022

10 Mai 2022; 25 Mai 2022

10 Iunie 2022; 25 Iunie 2022

10 Iulie 2022; 25 Iulie 2022

10 August 2022; 25 August 2022

10 Septembrie 2022; 25 Septembrie 2022

10 Octombrie 2022; 25 Octombrie 2022

10 Noiembrie 2022; 25 Noiembrie 2022

10 Decembrie 2022; 25 Decembrie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru - NU

Sistem dinamic de achiziție - NU
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

NU

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, MD-2001

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124;

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

e-mail: contestatii@ansc.md www.ansc.md
Alte informații relevante NU ESTE CAZUL, NU SE APLICĂ

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 001 din 16 februarie 2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”
IDNO 1002600001257
Adresa MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

Numărul de telefon/fax
+ (373) 22-83-20-40
+ (373) 22-83-43-90

Adresa de e-mail ale entității contractante cfm@railway.md

Adresa de internet ale entității contractante
www.cfm.md
www.railway.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Toporov Alexei
e-mail: grupul.achizitii@railway.md
e-mail: alexei.toporov@railway.md
tel. +(373) 22-83-47-12

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

e-mail: grupul.achizitii@railway.md
e-mail: alexei.toporov@railway.md

http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comu-
nă)

Întreprindere de stat la autogestiune. Activitățile sectori-
ale privind domeniul transporturilor 

Informații despre obiectul achiziției:

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

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA,

USD

1

34947000-7

Шпалы деревянные тип I 8 000/ buc 180х220х2750 458 667

2 Шпалы деревянные тип II 12 000/ 
buc 160х220х2750 588 000

3

Брус деревянный 
пропитанный для 
стрелочных переводов 
железных дорог широкой 
колеи с торцевыми 
пластинами, 110 
шт/20,408 м3.

56/ set

Деревянный пропитанный 
переводной стрелочный 

брус обрезной 53 шт. 
Спецификация: сечение 

брусьев 180х220х4750=4шт; 
180х220х4500=4шт; 

263 200

mailto:cfm@railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
mailto:grupul.achizitii@railway.md
mailto:alexei.toporov@railway.md
mailto:grupul.achizitii@railway.md
mailto:alexei.toporov@railway.md
http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA,

USD

180х220х4250=6шт; 
180х220х4000=6шт; 
180х220х3750=8шт; 

180х220х3500=10шт; 
180х220х3250=10шт; 
180х220х3000=5шт

4

Брус деревянный 
пропитанный для 
стрелочных переводов 
железных дорог широкой 
колеи с торцевыми 
пластинами, и пропитка 
Tanalith E

3/set

Деревянный пропитанный 
переводной стрелочный 

брус обрезной для 
двойных перекрестных 
стрелочных переводов 
83 шт. Спецификация: 

сечение брусьев 
180х220х3500=19шт; 
180х220х3750=18шт; 
180х220х4000=8шт; 
180х220х4250=8шт; 

180х220х4500=10шт; 
180х220х4750=8шт; 
180х220х5000=8шт; 
180х220х5500=4шт.

14 100

Total 1 323 967
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 nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

NU

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

NU

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertanților, asigurarea cali-
tății și conformității

Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în ca-
zul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau 
de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care con-
tractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate 
pentru fiecare lot.

Nivelul 1, MD 1

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în 
măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termen de livrare – 30 zile.

Prima etapă – martie/aprilie 2022.

A doua etapă – iunie/iulie 2022.

A treia etapă – septembrie/octombrie 2022.
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, 
după caz

Termen de plată 30-60 zile opțional
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Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor 
sau a ofertelor Română, Rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Achiziția se va efectua în trei etape.

Martie 2022

Iunie 2022

Septembrie 2022
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă (trei proceduri)
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau 
a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție

10 Martie 2022

10 Iunie 2022

10 Septembrie 2022
După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 

se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de parti-
cipare 

NU

b) se va utiliza 
sistemul de 
comenzielectro-
nice;

NU

 c) se va accepta 
facturarea elec-
tronică;

NU

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

NU

Alte informații:

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

10 Martie 2022

10 Iunie 2022

10 Septembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru - NU

Sistem dinamic de achiziție - NU
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

NU

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante NU ESTE CAZUL, NU SE APLICĂ

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 1 din 07.02.2022 

I. Informaţii generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL „Florești-gaz”
IDNO 1003607001275
Adresa Republica Moldova, or. Floreşti, str. Ștefan cel 

Mare 75
Numărul de telefon/fax +373 250 94333; +373 250 22629
Adresa de e-mail ale entității contractante office.floresti@moldovagaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.floresti-gaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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 nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

Curcă Ruslan +373 25094333 omts.floresti@
moldovagaz.md

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 ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45231221-0 gazoduct subteran 
din polietilenă 5,826 km Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
1747700,00

2 45231221-0 gazoduct suprateran 
din oţel 0,280 km Conform cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire
248800,00

3 45231221-0 PRG 5 buc Conform ceriţnelor expuse în 
documentaţia de atribuire

131700,00

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

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

Nu ■
Da ■

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

Nu ■
Da ■

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.

4500000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

până la 31 decembrie 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea 
contractului, după caz

Conform cerinţelor expuse în documentaţia 
de atribuire.

http://www.office.floresti@moldovagaz.md
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Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor

Oferta, documentele legate de licitaţie vor fi 
întocmite în limba de stat.

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)

Trimestrul I

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru 
contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de comenzi 
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)

IV. Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu ■
Da ■

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 18.02.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA „CET-Nord”
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1002602003945
Adresa MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax 023153359
E-mail office@cet-nord.md,
Adresa de internet www.cet-nord.md
Persoana de contact Bulat Ana, specialist achiziții publice

062187015/023153361
Tipul autorității 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)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 

-  Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului 
normativ:

 RLegea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri ■        
Servicii R       
Lucrări ■

Obiectul de achiziție Servicii de asistență juridică calificată și reprezentare
Anunțul de participare Nr.: 1/22

Data publicării: 13.01.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1640939733153

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

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

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

 

mailto:____office@cet-nord.md,
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640939733153
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2  din 07.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CA ”Elena Garaz”
IDNO 3202110253921
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

069056695
elena.garaz@gmail.com

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

Da ■       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da ■       Nu R      
 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a ofertei celei mai scă-
zute luate în considerare pentru atribuirea 
contractului.

300 000,00
510 000,00
280 000,00

Valoarea și procentul din contract care poate 
fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Contestarea încheierii executorului 
judecătoresc

79100000-5 servicii 330/1/22 din 
18.02.2022

80 000,00

2  Contestarea încheierii executorului 
judecătoresc

79100000-5 servicii 80 000,00

3 CET-Nord” către ANRE 79100000-5 servicii 140 000,00
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 R        
Da ■        

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

Nu R        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=79100000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=79100000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=79100000-5
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 17 din 16.02.2022

privind achiziționarea RFQ_126 FIXATOR PENTRU CABLU

prin procedura de achiziție restrânsă (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 69

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 referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 44322400-7
772426 CLEMA IN 
TRIUNGHI PENTRU 

SUPORT CABLU
un. 2.450

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
1.400.000

Lotul 2 44322400-7 772430 CLEMA SIMPLA 
PENTRU SUPORT CABLU un. 1.920

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
310.000

Lotul 3 44322400-7 772431 FIXATOR PENTRU 
CLEMA SUPORT un. 1.720

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com
165.000

Valoarea estimativă totală 1.875.000
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

mailto:furnizor@premierenergy.md
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11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 13:00

- 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.

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.
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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: 16.02.2022 

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

 

30. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): nu 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

33. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparaţie complexă a staţiilor electrice (9 staţii) pe parcursul anului 2022 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

■Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de 
e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.moldelectrica.md 

6. Adresa de 
e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura 
de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor so-

licitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standarde 

de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot nr. 1 

1 45259900-6 Reparaţia staţiilor electrice 
de la RETÎ Nord

Staţii 
electrice 3 Conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă lot nr.1, lei fără TVA 1 850 000,00

Lot nr.2

2 45259900-6 Reparaţia staţiilor electrice 
de la RETÎ Centru

Staţii 
electrice 3 Conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă lot nr.2, lei fără TVA 2 400 000,00

Lot nr.3

3 45259900-6 Reparaţia staţiilor electrice 
de la RETÎ Sud

Staţii 
electrice 3 Conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă lot nr.3, lei fără TVA 2 100 000,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 6 350 000,00
 

mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


239

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                                       lucrările necesită a fi executa-
te până pe 30 octombrie 2022.                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a 
criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 
solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația teh-
nică asumată și confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experiența si-
milară în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant. 

4 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

5 Certificat de efectuare sistematică 
a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

6 Documentaţia de deviz pentru în-
deplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștampila-
tă de către ofertant.

Obligatoriu
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7 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

 
 
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: 
nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul 
dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

- Nu se aplică -
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 28.03.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofertele vor fi depuse în 
plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au 
fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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
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29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  08.02.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.02.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului 
(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea de însoțire. Achita-
rea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb în asortiment necesare pentru campania de reparaţii a 
staţiilor electrice în anul 2022 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 

                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

■Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa 
de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.moldelectrica.
md 

6. Adresa 
de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizi-
tii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să par-
ticipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

viciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1

1 31682540-7
Piese de schimb în asorti-
ment pentru campania de 

reparații a Staţiilor Electrice
asortiment Conform caietului de sarcini 2 800 000,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 2 800 000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

mailto:achizitii@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


243

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                                       max.90 de 
zile calendaristice; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteri-
ului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația teh-
nică asumată și confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform anexei) Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică 
a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

6 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu
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7 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. 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 se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

- Nu se aplică -
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 28.03.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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
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29. 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): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.02.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Produselor petroliere 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

■Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa 
de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.moldelectrica.
md 

6. Adresa 
de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizi-
tii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să par-
ticipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/

lucrărilor soli-
citate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare lot 

în parte)
Lotul 1

1. 09000000-
3 Benzină A 95 litri 255 000

Cifra octanică, min 95, aspect lim-
pede și transparent, alimentarea 
la stațiile PECO 24/24 pe întreg 
teritoriul tării, prin card.

2. 09000000-
3 Benzină A 100 litri 2 000

Cifra octanică, min 100, aspect 
limpede și transparent, alimen-
tarea la stațiile PECO 24/24 pe 
întreg teritoriul tării, prin card.
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3. 09000000-
3

Motorină Euro 
5 litri 218 000

Aditivii din motorină

nu trebuie să conțină

compuși ai metalelor

și fosforului. Cifra

cetanică min 51,0.

Alimentarea la stațiile PECO 24/24 
pe întreg teritoriul tării, prin card.

4. 09000000-
3

Gaz pro-
pan-butan litri 6 000

Conform sortimentului

disponibil, SM

SR EN 589 + AI

: 2016. Alimentarea la stațiile 
PECO 24/24 pe întreg teritoriul 
tării, prin card.

Valoarea estimativă totală 8 000 000,00 MDL

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta 
(se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                                               la ne-
cesitate pe parcursul valabilității contractului, livrarea la stațiile PECO ale furnizorului.                

12. Termenul de valabilitate a contractului: un an.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
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Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriu-
lui/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Oferta Original (conform anexei). Specificația teh-
nică asumată și confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2. Informații generale despre ofertant Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3. Declarație privind experiența simila-
ră în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant. 
Experiența minimă de 3 ani.

Obligatoriu

4. Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

5. Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

6. Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

copiile certificatului de conformitate elibe-
rat de organism independent acreditat pe 
teritoriul  RM și de la uzina producătoare; 
copia certificatului de conformitate nece-
sită confirmată în mod stabilit de Organis-
mul National de Evaluare a Conformității 
sau altor Organe similare; Copie, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

7. Licența de activitate Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

8. Confirmare că agentul economic 
este producător direct sau dealer ofi-
cial în Moldova a producătorului de 
mărfuri menţionate la licitaţie

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

9. Lista stațiilor PECO Lista stațiilor PECO și adresa acestora pe teritoriul 
Republicii Moldova, harta geografică a stațiilor 
PECO, confirmată prin aplicarea semnăturii electro-
nice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. 
Ofertantul trebuie să posede o rețea de stații PECO 
cu acoperire 100% în toate raioanele Republicii Mol-
dova.

Obligatoriu

10. Confirmare prezenței cardurilor de 
alimentare.

Confirmare precum că participantul la lici-
tație deține și oferă program (cabinet per-
sonal și parolă) de operare și monitorizare 
a cardurilor de combustibil.

Obligatoriu

11. Declarația privind neîncadrarea în si-
tuațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit 
a) din Legea 246/2017 cu privire la în-
treprinderea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. 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 se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

a) Ofertantul trebuie să posede o rețea de stații PECO cu acoperire 100% în toate raioanele Republicii Moldova.

b) Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.

Condițiile privind alimentarea cu carduri:

1. posibilitatea de planificare zilnică a cantității de combustibil spre alimentarea automobilelor;

2. raport on-line despre combustibilul livrat unui automobil, unde vor fi înregistrate următoarele informa-
ții (data, ora, adresa stației PECO unde se alimentează automobilul, indicații vitezometrului automobilu-
lui), cantitatea de combustibil livrată.

c) Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea entității contractante.

d) Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utili-
zarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.

e) Cantitățile de produse petroliere sunt estimative, achitarea fiind efectuată conform cantității reale livra-
te.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponde-
rea%

1.   Prețul unitar ofertat (Pu) se va calcula astfel: 
               Pu = M – D %
               M = M1*K1 + M2*K2 + M3*K3 + M4*K4

               D % = D1%*K1 + D2%*K2 + D3%*K3 + D4%*K4

Unde,
Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;
M – reprezintă suma mediilor de prețuri înmulțit la coeficienții de produs (K) afișate la toate stațiile opera-
torului economic din regiunea specificată în ofertă pentru ziua deschiderii ofertelor;
M1 – suma mediilor de prețuri de la panouri din ziua deschiderii ofertelor pentru  Benzina A 95;
M2 - suma mediilor de prețuri de la panouri din ziua deschiderii ofertelor pentru Benzina A 100;
M3 - suma mediilor de prețuri de la panouri din ziua deschiderii ofertelor pentru Motorina Euro 5;
M4 - suma mediilor de prețuri de la panouri din ziua deschiderii ofertelor pentru Gaz propan-butan;
D% – reprezintă suma discount-urilor aplicate înmulțite la coeficienții de produs (K);
D1% - discount-ul aplicat pentru Benzina A 95;
D2% - discount-ul aplicat pentru Benzina A 100;
D3% - discount-ul aplicat pentru Motorina Euro 5;
D4% - discount-ul aplicat pentru Gaz propan-butan.
Coeficienții de produs (K):
Benzina A 95 (K1) = 0,5301
Benzina A 100 (K2) = 0,0041
Motorina Euro 5 (K3) = 0,4532
Gaz propan-butan (K4) = 0,0126

80 %
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2. Prezența stațiilor de alimentare pe teritoriul Republicii Moldova: 20%

Algoritmul de calcul:

Pentru cel mai mic Preț unitar ofertat (Pu mic) se acordă – 80 puncte;

Pentru un Preț unitar ofertat mai mare (Pu n) decât cel mai mic Preț unitar ofertat (Pu 
mic), se va acorda punctaj în felul următor:

Punctaj (Preț) = (Pu mic / Pu n )*80 puncte.

Operatorului economic cu cel mai mare număr (Sp mare) de stații PECO se va acorda 20 
de puncte.

Pentru un operator economic cu un număr de stații PECO mai mic (Sp mic), se va acor-
da punctajul în felul următor: 

Punctaj (Stații) = (Sp mic/ Sp mare) *20 puncte

Criteriul de adjudecare a contractului va fi punctajul maxim acumulat (Punctaj 
(Preț) + Punctaj (Stații)).

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, criteriul suplimentar de atribuire 
va fi numărul de stații PECO în raioanele Republicii Moldova, cu excepția mun. Chișinău și 
Bălți.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 28.03.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii.

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

    (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor cu înștiințarea 
prealabilă și prezentarea unui act de identitate și a procurii de reprezentare.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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;
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Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. 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 se 
aplică 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.02.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS 2, MD11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul emiterii facturii 
fiscale de către furnizor.

Ofertantul va prezenta lista prețurilor de panou de la toate stațiile PECO de pe teritoriul Republicii Moldova din 
ziua deschiderii ofertelor. Lista prețurilor de la panou va fi prezentată fizic la cancelaria ÎS „Moldelectrica” sau 
electronic la adresa electronică: achizitii@moldelectrica.md în maxim trei zile lucrătoare de la data deschiderii 
ofertelor. 

Prezentarea tardivă/ neprezentarea și/sau eronată a informației cu privire la prețurile de panou din ziua des-
chiderii va duce la descalificarea ofertantului..

mailto:achizitii@moldelectrica.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale în asortiment conform necesităților PRA 

(relee, întrerupătoare automate etc.) 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

■Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.moldelec-
trica.md 

5. Adresa 
de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizi-
tii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

6. 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 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să par-
ticipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ser-

viciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot nr. 1 

1 31680000-6 Releu de curent 
diferenţial  buc. 3 ДЗТ-11-УХЛ4 ТУ16-523.464-74 з/п-ш 

ЧЭАЗ

2 31680000-6 Releu de curent buc. 6 РТ-40/2 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 з/п-ш 
ЧЭАЗ

3 31680000-6 Releu de curent buc. 6 РТ-40/6 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 з/п-ш 
ЧЭАЗ

4 31680000-6 Releu de curent buc. 108 РТ-40/10 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 
з/п-ш ЧЭАЗ



253

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

5 31680000-6 Releu de curent buc. 2 РТ-40/20 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 
з/п-ш ЧЭАЗ

6 31680000-6 Releu de curent buc. 30 РТ-40/100 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 
з/п-ш ЧЭАЗ

7 31680000-6 Releu de curent buc. 58 РТ-40/50 УХЛ4 ТУ16-523.468-78 
з/п-ш ЧЭАЗ

8 31680000-6 Releu de tensiune buc. 4 РН-53/60Д УХЛ4 ТУ16-500.468-83 
з/п-ш ЧЭАЗ

9 31680000-6 Releu cu tempori-
zare buc. 67 РСВ160-УХЛ4 ТУ16-523.158-79  

=220В  з/п-ш ЧЭАЗ

10 31680000-6 Releu cu tempori-
zare buc. 36 РСВ260-УХЛ4 ТУ16-523.158-79  

~220В  з/п-ш ЧЭАЗ

11 31680000-6 Releu cu tempori-
zare buc. 18 РСВ255-УХЛ4 ТУ16-523.158-79  

~220В  з/п-ш ЧЭАЗ

12 31680000-6 Releu cu tempori-
zare după curent buc. 62

РСВ13-18-УХЛ4 ТУ16-89 
ИГФР.647464.005ТУ  =220В  з/п-ш 
ЧЭАЗ

13 31680000-6 Releu intermediar buc. 34 РП 23 УХЛ4 ТУ16-523.483-78  =220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

14 31680000-6 Releu intermediar buc. 50 РП 25 УХЛ4 ТУ16-523.483-78  ~220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

15 31680000-6 Releu intermediar buc. 14 РП 11 УХЛ4 ТУ16-523.072-75  =220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

16 31680000-6 Releu intermediar buc. 2 РП 12 УХЛ4 ТУ16-523.072-75  ~220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

17 31680000-6 Releu intermediar buc. 12 РП 252 УХЛ4 ТУ16-523.483-78  =220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

18 31680000-6 Releu intermediar buc. 1 РП 256 УХЛ4 ТУ16-523.483-78  ~220В  
з/п-ш ЧЭАЗ

19 31680000-6 Releu intermediar buc. 2 РП 16-44 УХЛ4 ТУ16-647.003-84  0,5A  
=220В  з/п-в ЧЭАЗ

20 31680000-6 Releu intermediar buc. 8 РП 16-44 УХЛ4 ТУ16-647.003-84  1A  
=220В  з/п-в ЧЭАЗ

21 31680000-6 Releu intermediar buc. 2 РП 16-44 УХЛ4 ТУ16-647.003-84  4A  
=220В  з/п-в ЧЭАЗ

22 31680000-6 Releu intermediar buc. 86 РП 361 УХЛ4 ТУ16-523.459-79  з/п-ш 
ЧЭАЗ

23 31680000-6
Releu pentru rean-
clanşare automată 
rapidă 

buc. 3 РПB-01 УХЛ4 ТУ16-523.621-82  0,5А  
=220В  з/п-ш ЧЭАЗ

24 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 12 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   

=0,016А  з/п-ш ЧЭАЗ

25 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 1 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   =0,25А  

з/п-ш ЧЭАЗ

26 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 20 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   =0,5А  

з/п-ш ЧЭАЗ

27 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 3 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   =0,16А  

з/п-ш ЧЭАЗ

28 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 30 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   ~0,16А  з/п-ш 

ЧЭАЗ

29 31680000-6 Releu de semnalizare buc. 70 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   =0,05А  з/п-ш 
ЧЭАЗ

30 31680000-6 Releu de semnalizare buc. 10 РУ-21 УХЛ4 ТУ16-523.465-79   =1А  з/п-ш ЧЭАЗ

31 31680000-6 Bloc de alimentare şi 
reîncărcare buc. 4 БПЗ-401 УХЛ4 ТУ16-88 ИАЕЖ.656121.004ТУ  

з/п-ш ЧЭАЗ
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32 31680000-6 Releu pentru con-
trolul izolaţiei buc. 2 РКИ УХЛ3.1 БКЖИ.647649.007ТУ 

ЧЭАЗ

33 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 7 РЭУ-11-11-5-40У3  ~2,5А

34 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 9 РЭУ-11-11-5-40У3  =1А

35 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 4 РЭУ-11-11-5-40У3  =0,5А

36 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 6 РЭУ-11-11-5-40У3  =0,05А

37 31680000-6 Releu de semnal-
izare buc. 6 РЭУ-11-11-5-40У3  =0,016А

38 31680000-6 Întrerupător au-
tomat buc. 60 АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Iн  400АС/220DC 

2П У3 КЭАЗ

39 31680000-6 Lampă cu led buc. 50 СКЛ-11Б-К-2-220-Р 140

40 31680000-6 Lampă cu led buc. 50 СКЛ-11Б-Л-2-220-Р 140

41 31680000-6 Lampă cu led buc. 50 СКЛ-11Б-Б-2-220-P 140

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai sus sau echivalentul acestora

Valoarea estimativă Lot nr. 1, lei fără TVA 854 540.00

Lot nr. 2 

1 31680000-6 Conductor mark-
ing placa 15 US-WMT (18X4) (0828768) Phoenix 

Contact

2 31680000-6 Conductor mark-
ing placa 63 US-WMT (30X4) (0828770) Phoenix 

Contact

3 31680000-6 Cutting tools buc. 6 СUTFOX-SVDE M (1212830) Phoenix 
Contact

4 31680000-6 Instrument pentru 
cleme buc. 10 SF-SL 06x3.5 S-VDE (1212587) Phoe-

nix Contact

5 31680000-6 Instrument pentru 
cleme buc. 7 SF-SL 08x4 S-VDE (1212588) Phoenix 

Contact

6 31680000-6 Marker carrier 
cable pachet 1 PATG 2/18 (0820523) Phoenix Contact

7 31680000-6 Marker carrier 
cable pachet. 7 PATG 2/30 (0822453) Phoenix Contact

8 31680000-6 Marker negru buc. 50 P-PEN (0815211) Contact

9 31680000-6 Plastic label placa 30 US-EMLP (49X15) (0828780) Phoenix 
Contact

10 31680000-6 Plastic label placa 10 US-EMP (44X7) (0829438) Phoenix 
Contact

11 31680000-6 Stripping tool buc. 2 Wirefox-D40 (1212161) Phoenix Con-
tact

12 31680000-6 Terminal marking placa 10 UCT-TM8 (08228740) Phoenix Contact

13 31680000-6 Terminal marking placa 10 UCT-TM6 (0828736) Phoenix Contact

14 31680000-6 Test plug FTP 12+1 buc. 5  (3069255) Phoenix Contact

15 31680000-6 Test plug FTP 4+1 buc. 22  (3069223) Phoenix Contact

16 31680000-6 Test plug FTP 6+1 buc. 5  (3069239) Phoenix Contact

17 31680000-6 Universal tool buc. 15 USS-4 (1203149) Phoenix Contact

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai sus sau echivalentul acestora

Valoarea estimativă Lot nr.2, lei fără TVA 131 460.00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 986  000.00
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                                       max.90 de 
zile calendaristice; locul livrării: depozitul central str. Ciocana 8, mun. Chișinău                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteri-
ului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația 
tehnică asumată și confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform anexei) Confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică 
a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu
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5 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu

7 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și confir-
mată prin aplicarea semnăturii elec-
tronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. 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 se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

- Nu se aplică -
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 28.03.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
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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 (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): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.02.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 19 din 17.02.2022

privind achiziționarea RFQ_125 Achizitionarea Mansoanelor si terminalelor pentru cablu ulei prin 
procedura de achiziție restrînsă

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 17 40

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 bu-
nurilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-
de de referință/ sistemul 
de gestiune electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 31343000-2
542719_MAN-

SON CABLU 1KV 
4X150-240

set 90
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
66.000,00

Lot 2 31343000-2
542735_TERMI-
NAL INT CABLU 
1KV 4X150-240

set 70 https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com 31.000,00

Lot 3 31343000-2
544811_MANSON 
CABLU ULEI 10KV 

3X150-240
set 1020

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
893.000,00

Lot 4 31343000-2

544824_TERMI-
NAL INT CABLU 

ULEI 10KV 3X70-
120

set 200
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
63.000,00

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Lot 5 31343000-2
544825_TERMINAL 

EXT CABLU ULEI 
10KV 3X70-120

set 60
ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
28.000,00

Lot 6 31343000-2
545807_TERMINAL 

INT CABLU ULEI 
10KV 3X150-240

set 90
ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
43.000,00

Lot 7 31343000-2
545808_TERMINAL 

EXT CABLU ULEI 
10KV 3X150-240

set 40
ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
25.000,00

Lot 8 31343000-2
545809_MANSON 
CABLU ULEI 10KV 

3X70-120
set 488

ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
338.000,00

Lot 9 31343000-2
545942_TERMINAL 

EXT CABLU 1KV 
4X70-120

set 120 https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com 45.000,00

Lot 10 31343000-2
545943_MANSON 
CABLU 1KV 4X70-

120
set 740

ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
392.000,00

Lot 11 31343000-2
546086_TERMINAL 

INT CABLU 1KV 
4X70-120

set 240
ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
69.000,00

Lot 12 31343000-2
549363_TERMINAL 

INT CABLU 1KV 
4X25-50

set 10
ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
40.000,00

Lot 13 31343000-2 773127_MANSON 
CABLU 1KV 4X25-50 set 30

ГОСТ 13781.0-86 https://pre-
mierenergy-md.app.jaggaer.

com
6.000,00

Valoarea estimativă totală 2.003.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - nu aplică.
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17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

20. 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%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  24.03.2022

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. 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.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română sau spa-
niolă. 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2022.

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): nu. 

34. 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 

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

36. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 19 din 17.02.2022

privind achiziționarea RFQ_125 Achizitionarea Mansoanelor si terminalelor pentru cablu ulei prin 
procedura de achiziție restrînsă

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 17 40

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 bu-
nurilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-
de de referință/ sistemul 
de gestiune electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 1 31343000-2
542719_MAN-

SON CABLU 1KV 
4X150-240

set 90
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
66.000,00

Lot 2 31343000-2
542735_TERMI-
NAL INT CABLU 
1KV 4X150-240

set 70 https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com 31.000,00

Lot 3 31343000-2
544811_MANSON 
CABLU ULEI 10KV 

3X150-240
set 1020

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
893.000,00

Lot 4 31343000-2

544824_TERMI-
NAL INT CABLU 

ULEI 10KV 3X70-
120

set 200
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
63.000,00

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Lot 5 31343000-2

544825_TERMI-
NAL EXT CABLU 
ULEI 10KV 3X70-

120

set 60
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
28.000,00

Lot 6 31343000-2

545807_TERMI-
NAL INT CABLU 

ULEI 10KV 3X150-
240

set 90
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
43.000,00

Lot 7 31343000-2

545808_TERMI-
NAL EXT CABLU 

ULEI 10KV 3X150-
240

set 40
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
25.000,00

Lot 8 31343000-2
545809_MANSON 
CABLU ULEI 10KV 

3X70-120
set 488

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
338.000,00

Lot 9 31343000-2
545942_TERMI-
NAL EXT CABLU 
1KV 4X70-120

set 120 https://premierenergy-md.
app.jaggaer.com 45.000,00

Lot 10 31343000-2
545943_MANSON 
CABLU 1KV 4X70-

120
set 740

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
392.000,00

Lot 11 31343000-2
546086_TERMI-
NAL INT CABLU 
1KV 4X70-120

set 240
ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
69.000,00

Lot 12 31343000-2
549363_TERMI-
NAL INT CABLU 

1KV 4X25-50
set 10

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
40.000,00

Lot 13 31343000-2
773127_MANSON 
CABLU 1KV 4X25-

50
set 30

ГОСТ 13781.0-86 https://
premierenergy-md.app.

jaggaer.com
6.000,00

Valoarea estimativă totală 2.003.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 
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Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta 
per lot din punct de vedere tehnico - economic.

20. 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%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  24.03.2022

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. 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 Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română sau spa-
niolă. 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

mailto:furnizor@premierenergy.md


265

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1422 FEBRUARIE 2022, MARȚI

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu 
aplică. 

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu apli-
că. 

30. 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. 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2022.

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): nu. 

34. 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 

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

36. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 18 din 17.02.2022

privind achiziționarea RFQ_127 LUCRARI DE RENOVARE STATII, SCHIMBARE INTRERUPĂTOARE (RE-
CLOSER 35 KV) prin procedura de achiziție restrânsă 

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 17 40

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ■

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1
45453100-8

50711000-2

LUCRARI DE RE-
NOVARE STATII, 

SCHIMBARE INTRE-
RUPĂTOARE (RE-
CLOSER 35 KV)

serviciu 1

Sistemul de ges-
tiune electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

1.327.000,00

Valoarea estimativă totală 1.327.000,00
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): nu aplică.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se permite.

                                                                                     

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2022

11. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic

Ofertele validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere tehnico-economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasă ofertă 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
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21. Locul deschiderii ofertelor: sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că.

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică.

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție.

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.02.2022

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 Acceptă

 
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 aplică

32. Alte informații relevante: nu aplică 

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                                                                                                                        __________ L.Ș
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