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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 19 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, 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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagi-
na web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 22520000-1 Echipament spe-
cializat pentru 
personalizarea 

cartelelor din po-
licarbonat

-/- Echipamentul specializat pentru 
personalizarea cartelelor din po-
licarbonat este necesar pentru 
asigurarea bunei funcționalități a 
activității Agenției Servicii Publice

8 200 000,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumi-
te profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 20 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 30200000-1 Extinderea sistemului  
„Rând electronic” 
existent  bazat pe 

platforma „Qmatic”

-/- Extinderea sistemului  „Rând electronic” 
existent  bazat pe platforma „Qmatic” 
este necesară pentru asigurarea bunei 
funcționalități a activității Agenției Servi-
cii Publice

1 799 816,64

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumi-
te profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Aprilie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului

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

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 21 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 30210000-4 Echipament de pre-
levare a datelor bio-

metrice

-/- Echipamentul de prelevare a datelor biometrice 
este necesar pentru asigurarea bunei funcționali-
tăți a activității Agenției Servicii Publice

1 310 400,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumi-
te profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Mai 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului

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

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 22 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantita

te/ Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 30213300-8 Calculatoare -/- Calculatoarele sunt necesare pentru asi-
gurarea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.

7 289 232,76

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 pri-
vind achizițiile publice. 

Alte informații:

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

Februarie, Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 23 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunuri-
lor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 30237000-9 Echipament si acce-
sorii TI

-/- Echipamentul și accesoriile TI sunt nece-
sare pentru asigurarea bunei funcționali-
tăți a activității Agenției Servicii Publice.

1 443 528,71

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 pri-
vind achizițiile publice. 

Alte informații:

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

Ianuarie, Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 24 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

1 32500000-8

Echipament de co-
municații electronice 
(cu excepția echipa-
mentului telefonic)

-/-

Echipamentul de comunicații electronice 
(cu excepția echipamentului telefonic) 
este necesar pentru asigurarea bunei 
funcționalități a activității Agenției Servi-
cii Publice.

1 484 940,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Aprilie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 25 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714
victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției 
Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal  
de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 32540000-0
Echipament de co-

municații electronice 
(echipament telefonic)

-/- Echipamentul de comunicații electronice (echipa-
mentul telefonic) este necesar pentru asigurarea bu-
nei funcționalități a activității Agenției Servicii Publice.

916 850,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

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

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Alte informații:

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

Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel./fax: 022 820652, 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 26 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 35111000-5

Sistem (instalare) de stingere a incen-
diilor  cu gaze în încăperile arhivei 

Direcției generale stare civilă de la eta-
jul 3-4  din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, 

mun. Chișinău

-/-

Sistemul (instalarea) de stingere a in-
cendiilor  cu gaze în încăperile arhivei 
Direcției generale stare civilă de la etajul 
3-4  din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. 
Chișinău este necesar pentru asigurarea 
bunei funcționalități a activității Agenți-
ei Servicii Publice.

2 035 763,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumi-
te profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Mai 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 27 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 35111000-5

Sistem (instalare) de stingere a 
incendiilor  cu gaze în încăperile 

arhivelor,  Departamentul cadasru 
din str. Armenească nr.42 “B”, mun. 

Chișinău

-/-

Sistemul (instalare) de stingere a 
incendiilor  cu gaze în încăperile ar-
hivelor,  Departamentul cadasru din 
str. Armenească nr.42 „B”, mun. Chi-
șinău este necesar pentru asigura-
rea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.

982 719,50

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

 
 
Alte informații:

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

Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 28 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita

te/ Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 38296000-6
Echipament geodezic:                           

Utilaj GNSS si rulete laser 
cu vizor optic

-/-
Echipamentul geodezic:                           Utilaj 
GNSS si rulete laser cu vizor optic este ne-
cesar pentru asigurarea bunei funcționa-
lități a activității Agenției Servicii Publice.

1 491 600,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Martie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 29 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 39100000-3 Mobilier
-/- Mobilierul este necesar pentru asigu-

rarea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.

1 082 335,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

 
 
Alte informații:

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

Aprilie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 30 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1
44423450-0

Plăci de înmatriculare 
pentru autovehicule și 
remorci, și produs pro-
gram specializat pentru 
personalizarea acestora      

-/-
Plăcile de înmatriculare pentru autovehicule și 
remorci, și produsul program specializat pen-
tru personalizarea acestora sunt necesare pen-
tru asigurarea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.      

8 820 000,00

48921000-0

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

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

Alte informații:

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

Februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 31 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

1 48210000-3

Produs program pentru 
monitorizarea  sistemu-
lui de rețea și transmi-

terea datelor

-/-
Produsul program pentru monitoriza-
rea  sistemului de rețea și transmiterea 
datelor este necesar pentru asigurarea 
bunei funcționalități a activității Agen-
ției Servicii Publice.

1 176 383,33

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 32 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita

te/ Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 48517000-5

Licențe pentru pro-
dus program „IBM 

Informix Enterprise 
Edițion”

-/-
Licențe pentru produs program „IBM In-
formix Enterprise Edițion” este necesar 
pentru asigurarea bunei funcționalități a 
activității Agenției Servicii Publice.

3 139 920,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

 
Alte informații:

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

Aprilie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 33 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se 
va putea obține accesul liber, direct, 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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagi-
na web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 48800000-6

Complexul de protecție cripto-
grafică în procesul de produ-

cere și echipament criptografic 
HSM pentru deservirea comple-
xului de protecție criptografică 

în procesul de producere

-/-

Complexul de protecție criptografică 
în procesul de producere și echipa-
ment criptografic HSM pentru deser-
virea complexului de protecție cripto-
grafică în procesul de producere este 
necesar pentru asigurarea bunei func-
ționalități a activității Agenției Servicii 
Publice.

4 800 000,00 

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

 
 
Alte informații:

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

Februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 34 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției 
Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45454000-4

Lucrări de reparație a acoperișu-
lui și etajului II a edificiului CM 
Rîșcani din str. Ştefan cel Mare, 

nr. 1, or. Rîșcani

-/-

Lucrările de reparație a aco-
perișului și etajului II a edifi-
ciului CM Rîșcani din str. Şte-
fan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani 
sunt necesare pentru asigu-
rarea bunei funcționalități 
a activității Agenției Servicii 
Publice.

2 500 000,00 

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice. 

 
 
Alte informații:

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

Mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 35 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45400000-1

Lucrări de reparație a edifi-
ciului SCT Chișinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. 

Chișinău

-/-

Lucrările de reparație a edificiului SCT Chi-
șinău din str. Armenească, nr. 42B, mun. 
Chișinău sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcționalități a activității Agenției 
Servicii Publice.

3 200 000,00 

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md


37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 36 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45400000-1

Lucrari de reparație a 
edificiului SCT Ungheni 
din mun. Ungheni, str. 

M. Eminescu, 24

-/-

Lucrari de reparație a edificiului SCT 
Ungheni din mun. Ungheni, str. M. Emi-
nescu, 24 sunt necesare pentru asigu-
rarea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.

3 000 000,00 

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 37 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gra-
tuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web 
a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita

te/ Uni

tate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45400000-1

Lucrări de reparație a 
edificiului SCT Soroca 

din mun. Soroca, str. M. 
Sadoveanu, 21

-/-
Lucrările de reparație a edificiului SCT 
Soroca din mun. Soroca, str. M. Sado-
veanu, 21 sunt necesare pentru asigu-
rarea bunei funcționalități a activității 
Agenției Servicii Publice.

2 800 000,00 

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumi-
te profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative

Nu

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

 
 
Alte informații:

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

Mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 38 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției 
Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45400000-1

Lucrări de reparații a 
etajelor 4 și 5 a edificiului 
Departamentului Cadas-

tru din mun. Chișinău, 
str. A. Pușkin, 47

-/-
Lucrările de reparații a etajelor 4 și 5 a edificiului De-
partamentului Cadastru din mun. Chișinău, str. A. Puș-
kin, 47 sunt necesare pentru asigurarea bunei funcțio-
nalități a activității Agenției Servicii Publice.

5 400 000,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

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

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Alte informații:

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

Iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 39 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției 
Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

1 45400000-1

Lucrări de reparație a aco-
perișului și birourilor bloc 
A și A1 a edificului ASP din 
mun. Chișinău, str. A. Puș-

kin, 42

-/-

Lucrările de reparație a acoperișului și bi-
rourilor bloc A și A1 a edificului ASP din 
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 sunt ne-
cesare pentru asigurarea bunei funcționa-
lități a activității Agenției Servicii Publice.

2 600 000,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Alte informații:

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

Mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


46

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 40 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 64120000-3 Servicii de curierat -/- Serviciile de curierat sunt necesare pen-
tru asigurarea bunei funcționalități a ac-
tivității Agenției Servicii Publice.

2 500 000,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate docu-
mentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

Alte informații:

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

Februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 41 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita
te/ Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72212960-6
Servicii de mentenan-
ță a sistemelor ,,Rând 

Electronic”

-/-
Serviciile de mentenanță a sistemelor 
,,Rând Electronic” sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcționalități a activi-
tății Agenției Servicii Publice.

3 698 800,00

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate docu-
mentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

Alte informații:

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

August 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 42 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72261000-2

Servicii de reînnoire și 
mentenanță pentru pro-
dus program „IBM Infor-
mix Enterprise Edition”

-/-

Serviciile de reînnoire și mentenanță 
pentru produs program „IBM Informix 
Enterprise Edition” sunt necesare pen-
tru asigurarea bunei funcționalități a 
activității Agenției Servicii Publice.

3 861 720,45

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

 
 
 
Alte informații:

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

Aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 43 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și 
pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72261000-2

Servicii de reînnoire 
și mentenanță pentru 
produs program „IBM 

Qradar”

-/-
Serviciile de reînnoire și mentenanță pentru pro-
dus program „IBM Qradar” sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcționalități a activității Agen-
ției Servicii Publice.

1 640 853,70

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

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

Alte informații:

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

Septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 44 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi ane-
xată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
(MTender) și pe pagina web a Agen-
ției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72261000-2

Asigurarea pro-
tecției antivirus a 
infrastructurii TIC 

al ASP

-/-
Asigurarea protecției antivirus a 
infrastructurii TIC al ASP este ne-
cesară pentru asigurarea bunei 
funcționalități a activității Agenți-
ei Servicii Publice.

835 987,33

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate docu-
mentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

Alte informații:

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

Februarie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 45 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 72261000-2

Servicii de migrare la 
ultima versiune a pro-
dusului program „Face 
Recognition System” 

(Cognitec)

-/-
Serviciile de migrare la ultima versiune 
a produsului program „Face Recogni-
tion System” (Cognitec) sunt necesare 
pentru asigurarea bunei funcționalități 
a activității Agenției Servicii Publice.

1 500 000,00

III. 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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative Nu

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

 
 
Alte informații:

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

Iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 46 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunu-

rilor/ serviciilor

Cantita

te/ Unitate 
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea es-
timată, 

fără TVA 
(pentru fiecare 

lot în parte)

1 72262000-9

Servicii de dezvolta-
re SIA 1C Contabili-
tate Întreprinderea 

8 cu modulele 
adaptate pentru 

Agenția Servicii Pu-
blice

-/-

Serviciile de dezvoltare SIA 1C 
Contabilitate Întreprinderea 8 cu 
modulele adaptate pentru Agen-
ția Servicii Publice sunt necesare 
pentru asigurarea bunei funcțio-
nalități a activității Agenției Servi-
cii Publice.

1 500 000,00

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 47 din 18.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax tel: 022 504658; fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Victoria Eșanu, telefon: 022 504714

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

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 ori ar putea implica o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantita

te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 72261000-2

Servicii de migrare 
SIA „SMAE - Arhiva 

electronică” la ultima 
versiune

-/-
Serviciile de migrare SIA „SMAE - Arhiva 
electronică” la ultima versiune sunt nece-
sare pentru asigurarea bunei funcționali-
tăți a activității Agenției Servicii Publice.

1 500 000,00

III. 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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în temeiul unor legi sau al unor acte administrative Nu

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

Alte informații:

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

Martie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel./fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 21.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Dolinnoe r-nul Criuleni
IDNO 1007601009897
Adresa r-nul Criuleni , satul Dolinnoe
Numărul de telefon/fax  0 22316696,022316737,022316606
Adresa de e-mail a autorității contractante caterenciuc61@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 079391062
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-9 Denumire lotul 1 1
Apeduct magistral Dolinnoe-Valea 
Satului pe terenuri APL I Dolinnoe, 
r-nul Criuleni”

1291258,33lei

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Da x
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

22.02.2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din 21 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500

Numărul de telefon/fax 0235-22767
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@orhei.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.orhei.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Creciun 076700406

achizitiiporhei@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)

https://achizitii.md

www.orhei.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate de administrație publică locală , 
având ca obiect principal de activitate: promo-
varea intereselor și soluționarea problemelor 
populației unității administrative – teritoriale.

Informații despre obiectul achiziției:

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

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

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 7100000-8

Serviciul de elaborare a 
Proiectului de execuție 
pentru Piața Regională 
Orhei

1
Serviciul de elaborare a Proiectului 
de execuție pentru Piața Regională 
Orhei

906 124,70
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

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md
http://www.orhei.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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 21.02.2022

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 bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
 

45233142-6

Lucrări de întreținere periodica si 
reparație capitală, inclusiv  drumuri 
pietruite și drumuri asfaltate (egali-

zări și înlocuirea straturilor)

1 unit. Conform caietului de sarcini 12 083 333,33

2

 

45233141-9

Lucrari de întreținere periodică și 
reparația  curentă a drumurilor 1 unit. Conform caietului de sarcini 1 500 000,00

3
45233290-8

34920000-7

Servicii și lucrări pentru asigurarea 
securității circulației rutiere 1 unit. Conform caietului de sarcini 1 021 333,33
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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 Preţul cel mai scăzut.

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 44114200-4 Elemente din beton 1360 buc. 

Placa din beton (monolit) 1100x700x100mm

Placă din beton cu gaură - Ø 85 

Capac din beton - Ø 85 -90x70mm 

Inele pentru cămine cu diametru de 1 m cu 
înălțimea de un 1 m 

Plăci de acoperire cu gaura pentru partea caro-
sabilă (96 cm, grosimea 12 cm, si gaura cu 58 
cm)

Plăci de acoperire cu gaura pentru partea caro-
sabilă (174 cm, grosimea 15 cm, si gaura cu 58 
cm)

Plăci pentru acoperirea rigolelor conform schi-
ței (Armarea Ø 8-2 bare pe  perimetru) cu lun-
gimea- 1240 mm, lățimea - 560 mm, grosimea 
- 150 mm

Rigole Tip U 

1 000 000

 
 

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-III

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea necesarului pentru secția de Endourologie anul 2022 

(etapa II)

Nr.      din_ 21.02.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lot Canti-

tatea U/M Specificarea tehnică deplină solici-
tată, Standarde de referință

Valoarea estimativă 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte 

fără TVA), lei

1

33
14

00
00

-3

Lot 1. Electrod de coa-
gulare 20 buc.

Electrod de coagulare monopolar, cu 
capatul de lucru sub forma de bila, dia-
metrul 5mm, compatibil cu teaca rezec-
toscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent

38000,00L

2

33
14

00
00

-3

Lot 2 Electrod pentru 
incizie Hook 20 buc.

Electrod de incizie monopolar, cu capa-
tul de lucru sub forma de con, compati-
bil cu teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. 
Wolf, existent

38000,00L

3

33
14

00
00

-3

Lot 3 Optica 0° 1 buc. Optica 0° 4 mm pentru uretrotom (com-
patibilă cu pozițiile 9 și 11 R. Wolf ) 77000,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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4

33
14

00
00

-3

Lot 4.Teacă pentru 
ureteroscopie flexibilă 40 buc. Teacă ureterală pentru URS flexibil 

12/14Fr (4/4,7mm) x 45 cm 276000,00

5

33
14

00
00

-3

Lot 5.Capac 4 buc. Capac pentru vasul de stocare (poziția 
21) Compatibil cu K. Storz 21200,00

6

33
14

00
00

-3

Lot 6.Electrod pentru 
VapoEnucleatie bi-
polar 

40 buc.

Electrod pentru VapoEnucleatie bipolar, 
cu capatul de lucru  sub forma de hemi-
sfera, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 
24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 
0,35 mm

212000,00

7

33
14

00
00

-3

Lot 7.Electrod pentru 
incizie bipolar 20 buc.

Electrod de incizie,cu capatul de lucru  
ascutit, bipolar,  cu 2 tije, pentru utilizare 
cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), dia-
metrul 0,40 mm

46000,00

8

33
14

00
00

-3

Lot 8.Set pentru ne-
frostomie percutana 
nr 10 Fr.

50 buc.

Set p-u nefrostomie percutanata 10Fr, 
sonda tip PIGTAIL, dilatator cu teaca 
detasabila, ghid j 0.38x80 cm, ac de 
punctie cu mandren18 gx20 cm, seringa 
luerlock, bisturiu,flansa de fixare,  pat-
ch-uri de fixare,steril 66666,67

9

33
14

00
00

-3

Lot 9.Set pentru ne-
frostomie percutana 
nr 12 Fr.

40 buc.

Set p-u nefrostomie percutanata 12Fr, 
sonda tip PIGTAIL, dilatator cu teaca 
detasabila, ghid j 0.38x80 cm, ac de 
punctie cu mandren18 gx20 cm, seringa 
luerlock, bisturiu,flansa de fixare,  pat-
ch-uri de fixare,steril 53333,33

10

33
14

00
00

-3

Lot 10.Set pentru ne-
frostomie percutana 
nr 14 Fr.

10 buc.

Set p-u nefrostomie percutanata 14Fr, 
sonda tip PIGTAIL, dilatator cu teaca 
detasabila, ghid j 0.38x80 cm, ac de 
punctie cu mandren18 gx20 cm, seringa 
luerlock, bisturiu,flansa de fixare,  pat-
ch-uri de fixare,steril 13333,33

11

33
14

00
00

-3

Lot 11.Canule de pre-
levare a tesutului (pt. 
dispozitiv Corazor)

240 buc.

Canule de prelevare a tesutului sa fie 
compatibil pentru dispozitivul Corazor: 
acul - 18G/diametrul 1,20 mm si lungi-
mea L=240mm

116640,00

12

33
14

00
00

-3

Lot 12.Sistem dublu 
de pedale 1 buc. Sistem dublu de pedale pentru utilizarea 

cu generatorul Autocon 350 (20523520)

23800,00

13

33
14

00
00

-3

Lot 13.Electrod neutral 2 buc.
Electrod neutral siliconizat cu acoperire 
de cauciuc, suprafata 500 cm3 pentru 
conexiune cu cablu 27806

6700,00

Total 988 673, 33
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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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 22.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Institutul de Fizică Aplicată
IDNO 1005600034034
Adresa mun. Chișinău, str. Academiei 5, MD 2028
Numărul de telefon/fax 022 738 169 / 022 738 149
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@ifa.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.ifa.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țurcan Marina, 022 738 169, achizitii@ifa.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://mtender.gov.md – SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică de cercetări științifice în 
domeniul fizicii fundamentale și aplicate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunu-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 38582000-8 Difractometru de 
raze X 1 set

Difractometru de raze X 
de tip bench-top pentru 
cercetarea materialelor 
policristaline

1 750 000.00

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut în corespundere 
cu documentația standard și anunțul 
de participare.

 

mailto:achizitii@ifa.md
http://www.ifa.md
mailto:achizitii@ifa.md
https://mtender.gov.md


74

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.    din       02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
IDNO 10066010000691
Adresa mun. Chișinău, str. Asachi 21
Numărul de telefon/fax 022-73-58-95, 
Adresa de e-mail ale autorității contractante academia@mai.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dumitru Ghelan
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)

dumitru.ghelan@mai.gov.md

079414186

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție de învățământ superior

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor so-

licitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 
Valoarea estimată 

fără TVA

1 4520000000-9

Lucrări de reparaţie ca-
pitală cu replanificare a 
blocului D, al Academiei 
„Ştefan cel Mare” din str.
Sf.Vinere 7

lucrări 1,0 Conform caietului de 
sarcini 1 459 000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA 1 459 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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

mailto:academia@mai.gov.md
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IV. Alte informații:

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

decembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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 IMSP  AMT Centru
IDNO 1003600153267
Adresa Str. 31 August 1989, 63
Numărul de telefon/fax 022-27-51-21; 022-27-24-27;
Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

SIA RSAP Mtender

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lucrărilor
Valoarea estimată, 

fără TVA, lei 

1 33696500-0 Reactivi de laborator 1 500 000
Alte informații:

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

Februarie-Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Transportului auto

Nr. 10 din 21.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

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

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

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

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

victoria.bradu@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire
(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 docu-
mentația 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
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

 (pentru fiecare lot 
în parte)

1 34114000-9

Microbuz 
pentru 
transporta-
rea persona-
lului ANP

2 buc. 2 400 000,00 lei

Specificarea tehnică deplină solicitată:
- Tip caroserie: Microbuz;
- Tracțiune:4x2.2 (spate);
- Cutie de viteză: Manuală;
- Capacitate Motor: Minim 1950 cm3;
- Putere minimă: 150 CP;
- Număr de cilindri: min.4;
- Normă de poluare: Euro 6;
- Carburant: Diesel;
- Nr. de locuri și configurare: minim 14+1 

scaune + compartiment separat pentru ba-
gaje în spate;

- Volum compartiment bagaje: minim 1,2 
m3;

- Înălțime interioară (mm): Minim 1900 mm;
- Acces: Ușă laterală culisantă dreapta;
- Anul producerii: 2021-2022;
- Roți: Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară.

Dotări:
- Securitate:  Sistem ABS (sau echivalent); ASR 

(sau echivalent); ESP (sau echivalent);  Airbag 
frontal șofer și pasageri față; Servodirecție 
volan; Centuri siguranță cu prindere în 3 

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2 34114210-4

Autospeci-
ală pentru 
transportul 
deținuților

2 buc. 2 600 000,00 lei

puncte și mecanism inerțial (toate locurile).
- Sistem antifurt: Imobilizator;  Închidere 

centralizată cu telecomandă;
- Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabil 

electric și încălzire; 
- Confort: Radio: priza Jack, USB,  Blueto-

oth® (sistem hands free); Aer condiționat; 
Geamuri față acționate electric; Iluminare 
spațiu pasageri.

- Culoare caroserie: Albă
Cerințe speciale:

1. microbuz dotat cu cârlig de remorcare;
2. toate geamurile umbrite (cu excepția parbrizului 

și geamurilor portierelor din față);
3. unitatea de transport va fi dotată cu rampă 

luminoasă LED (girofar albastru/albastru) cu 
sirenă și difuzor cât și 2 flash-blitz auto led în 
față (albastru) și 2 flash-blitz auto led în spate 
(albastru);

4. pe unitatea de transport va fi aplicată inscripția 
„SERVICIUL PENITENCIAR” (în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 500 din 26.05.18);

5. unitatea de transport va întruni toate normele 
prevăzute de legislația în vigoare care regle-
mentează înscrierea și circulația autovehicule-
lor.

Altele:
-  Roată de rezervă;
-  Trusă scule și cric;
-  Set (6 unități) cauciucuri de iarnă;
-  Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală 
(specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și 
vestă reflectorizantă.

Garanția de la furnizor:
Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor 
de deservire a autovehiculelor în perioada de garan-
ție pe teritoriul RM.

Specificarea tehnică deplină solicitată:
- Tip caroserie: Furgon, structură metalică;
- Tracțiune:4x2.2 (spate);
- Cutie de viteză: Manuală;
- Capacitate Motor: Minim 1950 cm3;

- Putere minimă: 150 CP;
- Număr de cilindri: min.4;
- Normă de poluare: Euro 6;
- Carburant: Diesel;
- Acces: Ușă laterală culisantă dreapta;
- Anul producerii: 2021-2022;
- Roți: Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară.

Dotări:
- Securitate:  Sistem ABS (sau echivalent); ASR 

(sau echivalent); ESP (sau echivalent);  Airbag 
frontal șofer și pasageri față; Servodirecție 
volan;

- Sistem antifurt: Imobilizator;  Închidere cen-
tralizată cu telecomandă;

- Iluminare: Faruri anti-ceață;
- Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabil elec-

tric și încălzire; geamuri față acționate elec-
tric;
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Termenul de livrare: pînă la 20 decembrie 2022;
Locul livrării: ANP, str. Titulescu 35.

- Confort: Radio: priza Jack, USB,  Bluetooth® 
(sistem hands free);

- Dotarea tehnică specială: Autospeciala 
va fi compusă din 3 (trei) compartimente, 
după cum urmează:

1) Pentru conducătorii auto (compartimentul 
față) - 3 locuri;

2) Pentru personalul escortei (compartimentul 
spate) - minim. 3 locuri;

3) Pentru deținuți (compartimentul spate) – 
minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule 
separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 ce-
lulă a câte 2 locuri;

- Culoare caroserie: Albă
Cerințe speciale:

Scaune:  Banchete antivandalism cu centuri de si-
guranță în 2 puncte pentru celulele destinate trans-
portului deținuților;  Scaune tapisate cu centuri de 
siguranță în compartimentul spate pentru escortă.
1. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie 

separate unul față de altul;
2. Celulele destinate deținuților vor fi dotate cu uși 

de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate 
în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare 
pentru fiecare celulă;

3. Pereții și podeaua celulelor realizată din placă 
metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus 
spre exterior).

4. Dotarea tehnică specială urmează să fie asam-
blată de o companie specializată, autorizată de 
către uzina producătoare;

5. Autovehiculul va fi dotate cu:
□ instalație CLIMAT-control atât pentru comparti-
mentul față, compartimentul spate pentru escortă 
cât și celule destinate transportului deținuților;
□ sisteme de supraveghere video și audio pentru 
fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în 
compartimentul față și stocarea informației pe pe-
rioada escortării; 
□ echipamente de comunicare între comparti-
mentul față și compartimentul spate;
□ unitatea de transport va fi dotată cu rampă lu-
minoasă LED (girofar albastru/albastru) cu sirenă și 
difuzor cât și 2 flash-blitz auto led în față (albastru) și 
2 flash-blitz auto led în spate (albastru);
□ pe unitatea de transport va fi aplicată inscrip-
ția „SERVICIUL PENITENCIAR” (în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 500 din 26.05.18);
□ unitatea de transport va întruni toate normele 
prevăzute de legislația în vigoare care reglementea-
ză înscrierea și circulația autovehiculelor.

Altele:
-  Roată de rezervă;
-  Trusă scule și cric;
-  Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă;
-  Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală 
(specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și 
vestă reflectorizantă.

Garanția de la furnizor:
Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor 
de deservire a autovehiculelor în perioada de garan-
ție pe teritoriul RM.
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei

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

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

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

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

Specificații de preț

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

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

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

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

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

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

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

Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detailată (para-
metrii tehnici, informații despre consumul de combusti-
bil)

Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detailată (para-
metrii tehnici, informații despre consumul de combustibil), con-
firmată prin semnătură electronică;

Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul 
bunurilor

Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care 
confirmă dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de produ-
cătorul unităților de transport,  confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada 
de garanție pe teritoriul RM. Confirmat confirmată prin semnătură electronică (format liber);

Experiență de întreținere
Experienţă de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de 
minimum 3 ani pe piața Republicii Moldova, copie confirmată 
prin semnătură electronică;

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

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

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

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

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

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

23.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

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

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md


83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe 
Paladi”

IDNO 1003600152673
Adresa mun. Chisinău , str. Melestiu, 20
Numărul de telefon/fax 022 809 500
Adresa de e-mail a autorității contractante scm1@ms.md 
Pagina web oficială a autorității contractante www.scm1@ms.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ştirbu Irina ,022809463, achizitii@scm1.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.scm1@ms.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)

I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe 
Paladi”

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 45453000-7

Lucrărilor  de reparatii  
curente  a secției Pa-

tologie nou-născuților  
nr.1

1
Lucrărilor  de reparatii  curente  a 
secției Patologie nou-născuților  
nr.1

4827625,74

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

DUAE 

oferta

Devizele de cheltuieli (forma 3.5.7)

mailto:scm1@ms.md
mailto:achizitii@scm1.md
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Certificat de la organele inspectoratului Fiscal de 
stat privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Na-
tional valabil
Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii 
emis de către Camera Înregistrări de Stat valabil
Cifra de afaceri  pentru anul 2020, venituri,activ 
de bază nu mai mic de 6.8 mln.   lei.
Garantia bancara 1 %

Declarație privind experienţa similară.

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Nivelul lichidității obsolute (numerar/datorii cu-
rente) cu interval 0,2-0,25.
Neimplicarea în practici frauduoase și corupte 

Declaraţie privind personalul de specialitate pro-
pus pentru implementarea contractului
Manualul calității 

Avizul Inspectoratului de Stat în construcții

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea cores-
punzătoare a contractului
Declarație privind confirmarea identității benefi-
ciarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situ-
ația condamnării pentru participarea la activități 
ale unei organizații sau grupări criminale,pentru 
corupție, fraudă și /sau spălarede bani.

II. Alte informații:

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

23.02.2022 

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

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 18.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Rezerve Materiale
IDNO 1006601000288
Adresa Mun. Chișinău, str. Columna 118/1
Numărul de telefon/fax 022243317, 022243366
Adresa de e-mail ale autorității contractante arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.rezerve.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iulia Sîrbu, 022244668

iulia.sirbu@rezerve.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)

MTender, www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea administrativă în subordinea Mi-
nisterului Afacerilor Interne.

II. 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 (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 79713000-5

Lotul 1
Depozitul  s. 
Curchi r-ul 
Orhei

post

Servicii pază fizică
Program de lucru:
Luni-vineri de la 17:00-08:00;
Sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24
1.Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor 
materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis
3. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de 
semnalizare și supraveghere video, instalate la obiec-
tiv. Grupa intervenției operative proprie, dislocate în 
or. Orhei.

192000,00
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2 79713000-5
Lotul 2 
Depozitul 
Mun. Bălți

post

Servicii pază fizică
Program de lucru:
Luni-vineri de la 17:00-08:00;
Sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24
1.Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor 
materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis
3. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de 
semnalizare și supraveghere video, instalate la obiec-
tiv.
Butonul de alarmă, Grupa intervenției operative pro-
prie, dislocate în mun. Bălți.

192000,00

3 79713000-5
Lotul 3
Depozitul 
Or. Comrat

post

Servicii pază fizică
Program de lucru:
Luni-vineri de la 17:00-08:00;
Sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24
1.Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor 
materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis
3. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de 
semnalizare și supraveghere video, instalate la obiec-
tiv
Butonul de alarmă, Grupa intervenției operative pro-
prie, dislocate în or. Comrat.

192000,00

4 79713000-5
Lotul 4
Depozitul 
or. Orhei 

post

Servicii pază fizică
Program de lucru:
Luni-vineri de la 17:00-08:00;
Sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24
1.Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor 
materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis
3. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de 
semnalizare și supraveghere video, instalate la obiec-
tiv
Butonul de alarmă, Grupa intervenției operative pro-
prie, dislocate în or. Orhei.

192000,00

5 79713000-5

Lotul 5
Depozitul
Or. Ane-
nii-Noi

post

Servicii pază fizică 
Program de lucru:
24/24, luni-duminică, 08:00-08:00;
1. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor 
materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis;
3. Controlul bunurilor primite și/sau expediate pe ter-
itoriul și de pe teritoriul obiectivului păzit.
4. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor 
de semnalizare și supraveghere video,  instalate la 
obiectiv.  Butonul de alarmă, Grupa intervenției ope-
rative proprie, dislocate în or. Anenii-Noi.

241000,00

6 79713000-5

Lotul 6
Oficiu- etaj 
1+ 2+ 3 + ga-
raj+ arhiv+ 
depozit
Sediul cen-
tral
Mun. Chiși-
nău

post

Servicii pază  tehnică
Conectarea sistemului de securitate antiefracție și a siste-
mului de securitate antiincendiu de la obiect cu dispecera-
tul ofertantului prin echipamentul ofertantului.Asigurarea 
serviciilor de monitorizare și de deservire tehnică a siste-
melor de securitate antiefracție și antiincendiu.  Reacțio-
narea la semnalele de alarmă cu echipajele de intervenție, 
iar în caz de necesitate va fi solicitată intervenția serviciilor 
de pompieri și salvatori ori poliție. Fiecare caz de deservire 
tehnică ori intervenție va fi notificat în registrul de evidență 
a lucrărilor de deservire tehnică. 
Suprafața imobilului - 870 m.p.
Butonul  alarmă-1 buc.

16600,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 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 prețul cel mai mic fără TVA, cu 
condiția respectării tuturor cer-
ințelor specificații tehnice 

III. Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __1____din_16.02.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.

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

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

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)

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

1
Servicii de salubrizare și ame-
najare a teritoriului comunei 

Trușeni
1 lot

Servicii de salubrizare și amenaja-
re a teritoriului comunei Trușeni în 
perioada anului 2022

915 000.00

Total lot 915 000.00

 
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 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

16.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __2____din_16.02.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.

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

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

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)

Administrație Publică Locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

1 tractor 1 unit

Tractor nou, anul fabricației: să nu fie 
mai vechi de anul 2020

Putere motor: minim 110 CP
Nr. de cilindri: minim 4

Greutate: minim 4500 kg
Capacitate ridicare spate: minim 

4500 kg
Dotat cu arbore priză spate (minim 
500/1000) și arbore priză față și ti-

ranți față
Cauciucuri față: lățime minim 400

Cauciucuri spate: lățime minim 460
Sistem de frânare pe toate cele 4 roţi

Cabină cu aer condiţionat, izolată 
fonic, ștergător parbriz spate si față, 

încălzire și ventilație
Girofar

Deservirea pentru 1 000 moto-ore 
trebuie să fie inclusă în prețul ofertat
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2 Remorcă cu 2 axe 1 unit

Cu posibilitate de descărcare (bascu-
lantă)

Deschidere: în 3 laturi
Capacitate încărcare maximă: minim 

4500kg
Volumul: minim 8m3

Cu extensii
Protecție acoperire

3 Căuș minim 4 în 1 1 unit Lățimea de lucru: minim 1,8 m
Volumul: minim 0,7 m3

4 mătură 1 unit

Lățimea de lucru: minim 2 metri
Cu container de gunoi de minim 2m3

Cu 2 perii laterale
Cu roată suport

Eliberare container gunoi: hidraulic
Perie dură

Cu container pentru apă

TOTAL lot 1 240 333 lei fără TVA

 
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 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
 
Alte informații:

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

18.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea aparatelor de ventilare si hepa filtre

Nr.          din_ 22.02.2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod 
CPV Denumirea lot Canti-

tatea U/M Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referință

Valoarea estimativă 
(se va indica pentru 

fiecare lot în parte fără 
TVA), lei

1 Lot.1 Filtre HEPA

1.1

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

49 buc  H14    610х1200х078 84606,67

1.2

42
50

00
00

-
1

Filtre HEPA

34 buc M6  592-490-292 27285,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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1.3
42

50
00

00
-1

Filtre HEPA 8 buc   F7  Filtru plan ondulat  762-395-
48 4793,33

1.4

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

7 buc  F9  592-287-292 4491,67

1.5

42
50

00
00

-
1

Filtre HEPA

16 buc F9  592-490-292 13720,00

1.6

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

9 buc  F9   592-592-292 9300,00

1.7

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

12 buc G4  755х904х24 3300,00

1.8

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

3 buc  H 13  610-915-78 3795,00

1.9

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

8 buc  H 14       610-915-78 10560,00

1.10

42
50

00
00

-1

Filtre HEPA 1 buc H14  305-305-69 434,17

1.11

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

45 buc  H13     0538-1138-090 79912,50

1.12

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

4 buc H14        610-610-78 4720,00

1.13

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

18 buc  H14       610-1220-78 33000,00
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1.14
42

50
00

00
-1 Filtre HEPA

67 buc H14        535-915-78 87211,67

1.15

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

10 buc  H14        535-535-78 8933,33

1.16

42
50

00
00

-1

Filtre HEPA 24 buc H14 1220-610-90  cu canelură 106800,00

1.17

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

28 buc  H14       610-1220-68 49233,33

1.18

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

1 buc H14     0305-0610-069 733,33

1.19

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

13 buc  M6  592-287-292 7789,17

1.20

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

17 buc  M6  592-592-292 16362,50

1.21

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

2 buc H11  610-610-78 1803,33

1.22

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

1 buc  H11  457-457-78 654,17

1.23

42
50

00
00

-1

Filtre 

1 buc G4 EN779  890-383-43 500,00

1.24

42
50

00
00

-1 Filtre 

24 buc  G4 EN779  590-383-43 9000,00
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1.25
42

50
00

00
-

1

Filtre HEPA

5 buc G4 EN 779    400-400-25 916,67

1.26

42
50

00
00

-1 Filtre HEPA

2 buc G4 EN 779    400-285-25 283,33

1.27

42
50

00
00

-1

Filtre HEPA

2 buc G4 EN 779    285-285-25 283,33

2 Lot.2  Convertizatoare

2.1

42
50

00
00

-1

Convertizator 3 buc

Convertizor de frecventa (inver-
tor), 7.5kW, 380V, intervalul de 
frecvență al tensiunii de ieșire 
15-50Hz, capacitatea de a contro-
la frecvența cu un potențiometru 
extern

22500,00

2.2

42
50

00
00

-1

Convertizator 2 buc

Convertizor de frecventa (inver-
tor), 2,2kW, 380V, intervalul de 
frecvență al tensiunii de ieșire 
15-50Hz, capacitatea de a contro-
la frecvența cu un potențiometru 
extern

7500,00

3 Lot.3  Utilaj de ventilare

3.1

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 2 buc Servomotor+Clapetă cu trei căi in 
ansamblu- SE4M24+VFZ332 5833,33

4 Lot.4  Utilaj de ventilare

4.1

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 1 buc

Ventilator canal radial pătrat ca-
dru-panou, dimensiune standard 

46-46, 380V, 2500- 3000m3/h, 
800-1000Pa, P<1.1kW

10000,00

4.2

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 3 buc

Ventilator canal radial pătrat ca-
dru-panou, dimensiune standard 

42-42, 220V, 2000- 2500m3/h, 
800-1000Pa, P<0.8kW

25000,00

4.3

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 1 buc

       Ventelator rotund 
centrifugal duct  diame-

tru-125,300-350m3/h,P<0,-
44kw,U-220V

1666,67
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4.4
42

50
00

00
-1

Utilaj de ventilare 4 buc

       Ventelator rotund 
centrifugal duct  diame-

tru-160,1000-1200m3/h,P<0,-
106kw,U-220V

8333,33

4.5

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 10 buc

       Ventelator rotund 
centrifugal duct  diame-

tru-200,900-1100m3/h,P<0,-
165kw,U-220V

25833,33

4.6

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 7 buc

       Ventelator rotund 
centrifugal duct  diame-

tru-250,1000-1200m3/h,P<0,-
185kw,U-220V

18666,67

4.7

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 4 buc

       Ventelator rotund 
centrifugal duct  diame-

tru-315,1200-1800m3/h,P<0,-
29kw,U-220V

12666,67

4.8

42
50

00
00

-1

Utilaj de ventilare 1 buc

   Ventelator rotund cen-
trifugal duct  diame-

tru-355cm,1100-1300m3/h,P<0,-
3kw,U-220 V

4000,00

5 Lot.5 Utilaj de automatizare

5.1

42
50

00
00

-1

Utilaj de automa-
tizare 2 buc Controlere programabil EXOflex 

Regin EH41-S 55000,00

6 Lot.6 Accesorii pentru aparate de ventilare

6.1

42
50

00
00

-1

Accesorii Ventilare 4 buc SPAX 1457 LW 1100,00

6.2

42
50

00
00

-1

Consumabile Frigo-
rifice 9 kg Freon R-32 1747,50

6.3

42
50

00
00

-1

Consumabile Frigo-
rifice 11,3 kg  Freon R-410A 2005,75



97

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

6.4

42
50

00
00

-1
Consumabile Frigo-
rifice 10 buc  Aliaj sudură pe bază de argint 34 1125,00

6.5

42
50

00
00

-1

Consumabile Frigo-
rifice 30 buc Aliaj sudură Cup 237,50

6.6

42
50

00
00

-1

Consumabile Frigo-
rifice 600 l.  soluție de etilenglicol în apă 

70%(-65 С) 19000,00

6.7

42
50

00
00

-1

Utilaj electric 2 buc Cofret neechipat  400 x 300 x 220 
mm 1000,00

6.8

42
50

00
00

-1

Accesorii Ventilare 2 buc Lubrifiant Литол-24 0,8l 150,00

6.9

42
50

00
00

-1

Accesorii Ventilare 1 buc Clapetă de retur (Grilă de gravita-
ție) 500*400 683,33

6.10

42
50

00
00

-1

Accesorii Ventilare 1 buc Clapetă de retur (Grilă de gravita-
ție) 300*300 433,33

6.11

42
50

00
00

-1

Utilaj termo-hidrau-
lic 1 buc Vană 3 (trei) căi rotatovă HRB 

DN50 2833,33

6.12

42
50

00
00

-1

Utilaj termo-hidrau-
lic 1 buc  Vană 3 (trei) căi rotatovă HRB 

DN40 2500,00

6.13

42
50

00
00

-1

Material termo-izo-
lant 18 m2   Penofol 2000 10*1200 1140,00

6.14

42
50

00
00

-1

Material termo-izo-
lant 10 buc

 Bandă arezivă din aluminiu pen-
tru tempetaruri inalte   75mm-

50m 
1250,00
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6.15

42
50

00
00

-1

Accesorii Ventilare 20 buc
Grilă de ventilare dreptunghiula-

ră,Înălțimea 25cm,Lățimea 20cm,-
din plastic,culoarea albă

700,00

6.16

42
50

00
00

-1

Material termo-izo-
lant 120 m2

Membrană termo-hidro izolan-
tă(Titan flex) in rulou pentru pro-
rejarea conductelor acoperite cu 
matriale termo de influența raze 
uv și a umedității 600mm*100m

10000,00

Total: 813328,25

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 22.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M.Piața Centrală
IDNO 1003600056726
Adresa mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 63
Numărul de telefon/fax 022 277 599
Adresa de e-mail ale autorității contractante piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.piatacentrala.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Voinovan Viorica; 022 277 599
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)

achiziții.piatacentrala@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că

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

Întreprindere Municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45000000-7

Implimentarea concep-
tului de modernizare 
al Î.M. ”Piața Centrală” 
(Sectorul legume, in-

clusiv sistemul voltaic) 

1 buc.
Conform caietului 

de sarcini
27 000 000,00

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 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
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II. Alte informații:

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

01.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

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 32300000-6 Ecran led și 
procesor video bunuri și servicii

Ecran led și procesor 
video pentru Reutilarea 
studioului nr. 5

1 166 666,66

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

Martie

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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. 25/22 din 23 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 1009601000267

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

Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80

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

Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md

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

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

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

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

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea lucră-
rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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1
45

23
21

50
-8

Construcția ape-
ductului magistral 
de la s. Voloave 
spre localitățile 
Volovița, tabăra 
de odihnă „La 
Dumbrava”, s. 
Alexandru cel 
Bun, s. Vasilcău, s. 
Racovăț, s. Slobo-
zia-Cremene, r. So-
roca cu construcția 
rezervorului de 
apă sau instalarea 
turnului de apă la 
marginea satului
și
Construcția ape-
ductului magistral 
spre satul Slobo-
zia-Vărăncău, r. 
Soroca 
în cadrul 
proiectului „Apa 
– necesitate pri-
mordială pentru o 
viață calitativă în 
Regiunea de Dez-
voltare Nord”

lucrări Construcția apeductului magistral de la s. 
Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de 
odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, 
s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. 
Soroca cu construcția rezervorului de apă sau 
instalarea turnului de apă la marginea satului
prevede 27108 metri de apeduct magistral, 
șapte platforme
platforma A: două castele de apă de 25 m3 
H=12 metri
Platforma D: trei rezervoare de 160m3
Platforma E: un castel de apă de 50m3 H=15 
metri
Platforma G: un castel de apă de 50 m3 H=15 
metri
Platforma B: două rezervoare metalice cu capa-
citate de 50m3
Platforma C: două rezervoare metalice cu capa-
citate de 50 m3
Platforma F: două rezervoare metalice cu capa-
citatea de 50m3
Construcția apeductului magistral spre satul 
Slobozia-Vărăncău, r. Soroca prevede total 
3396 metri traseu de apeduct:
1732 metri PE 100 SDR 17 PN 10 bar Ø 63
1582 metri PE 100 SDR 11 PN 16 bar Ø 63
82 metri PE 100 SDR 26 PN 6 bar Ø 90

26930880,00 MDL fără 
TVA

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

III. 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: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-

tație deschisă

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

Nr.1 din  10 februarie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Vorniceni
Localitate s. Vorniceni,r-nul Strășeni.
IDNO 1007601009923
Adresa s. Vorniceni,r-nul Strășeni,str. Sfatul Țării nr.6
Număr de telefon/fax 0237 46290,0237 46238
E-mail vorniceniprimaria2020@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Tofan Vasile
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)

Administrare publică locală,servicii de administrare 
publică generală

 
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  X         
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Procurarea tractorului cu utilaj atașat.
Anunțul de participare Nr.: 21048581

Data publicării: 13.12.2021
Link:ocds-b3wdp1-MD-1639394728907

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică X 

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639394728907
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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 29 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L ,,Agropiese TGR Grup”
IDNO 1005600038722
Date de contact 

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

022503340;

tgr@agro.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Tractor 
(BELARUS-82.1) 

16700000-2 1 bunuri Nr.3 din 
12.01.2022

365000

2 Remorca tractor 2 PTS – 4.5 
(oblon suplimentar fier)

16700000-2 1 bunuri Nr.3 din 
12.01.2022

129960

3 Încărcător frontal 
(PCU - 08)

16700000-2 1 bunuri Nr.3 din 
12.01.2022

60000

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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. 21047899 din 11.02.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție Medico Sanitară Publică, 
prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Consumabile  Secția Endoscopie si Ultrasonografie

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1638363437350
Data publicării: 01.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047899/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

- 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 18/22 din 20 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638363437350
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Denumire ERICON SRL
IDNO 1003600000316
Date de contact 

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

Telefon: 079 410 042

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 1. Ansa polipectomie ova-
la 33100000-1 25 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 87 500,00

2 Lot 8. Ghid metalic tip “Zebra” 
0,025; 0,035 33100000-1 20 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 60 000,00

3 Lot 12. Cos extracteur de cal-
cul/Baschet / PCGR -NITINOL 33100000-1 25 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 35 000,00

4 Lot 13. Cos extracteur de cal-
cul/ Baschet                                                                          33100000-1 10 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 15 000,00

5 Lot 14. Ac pentru  puncţie – 
biopsie ecoghidata 33100000-1 1 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 850,00

6
Lot 15. Stent biodegradabil 
pentru stricturi benigne si 
achalazie 

33100000-1 1 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 25 900,00

7 Lot 20. Set mucosectomie 33100000-1 20 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 164 000,00

8 Lot 25. Papilotom canular bi-
luminar 33100000-1 1 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 4 800,00

9
Lot 26. Papilotom Tip 3Lu-
men, lungimea de tăiere 20-
25  mm, parțial izolat

33100000-1 49 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 88 200,00

10 Lot 27. Papilotom precut 33100000-1 5 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 5 800,00

11 Lot 29. Set endoligaturarea 
varicelor esofagiene          33100000-1 75 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 225 000,00

12
Lot 30. Stent biliar TEFLON-di-
ametru 8-11,5 Fr,cu sistem de 
amplasare 

33100000-1 10 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 17 000,00

13
Lot 31. Stent biliar PVC-dia-
metru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de 
amplasare.

33100000-1 25 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 42 500,00

mailto:ericonsrl@gmail.com
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14 Lot 32. Stent biliar metalic(ni-
chel-titanum)-expandabil 33100000-1 3 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 45 000,00

15 Lot 36. Ansa polipectomie 33100000-1 20 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 19 000,00

16
Lot 37. Sonda-set  naso-duo-
denala pentru nutriție /d3,7-
4,2 mm/

33100000-1 15 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 14 250,00

17  Lot 45. Set conectoare “Olym-
pus” 33100000-1 2 set 06 -12/22 din 

03.02.2022 30 800,00

18 Lot 54. Test Ureazic Helicobac-
ter Pylori 33100000-1 200 buc 06 -12/22 din 

03.02.2022 16 400,00

19 Lot 56. Gel lubrifiant  33100000-1 10 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 520,00

20
Lot 57. Soluție pentru curăța-
rea și dezinfectarea sondelor 
USgrafice,fără alcool

33100000-1 20 buc 06 -12/22 din 
03.02.2022 1 944,00

Denumire FCPC DataControl SRL
IDNO 10036000007935
Date de contact 

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

Telefon: 022 27 37 12

E-mail: contact@datacontrol.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 4. Balon dilatator esofagian 33100000-1 2 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 8 112,00

2 Lot 5. Perie de curăţare pentru en-
doscop 33100000-1 1 buc 06-13/22 din 

08.02.2022 30,00

3 Lot 9. Balon de presiune înalta, dila-
tator a căilor biliare.         33100000-1 1 buc 06-13/22 din 

08.02.2022 2 520,00

4 Lot 16. Forceps tip “Aligator” 33100000-1 3 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 1 512,00

5 Lot 17. Forceps tip “dinte de șoare-
ce” (rath tooth) 33100000-1 5 buc 06-13/22 din 

08.02.2022 2 520,00

6 Lot 18. Forceps biopsie gastroscop 33100000-1 50 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 6 600,00

7 Lot 19. Forceps biopsie colonoscop 33100000-1 50 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 6 600,00
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8 Lot 33. Sondă  balon-extractor pen-
tru colangiografie endoscopica 33100000-1 3 buc 06-13/22 din 

08.02.2022 4 752,00

9 Lot 34. Sondă  balon –extractor pen-
tru colangiografie endoscopica 33100000-1 3 buc 06-13/22 din 

08.02.2022 4 752,00

10 Lot 40. Şervețele viscoza biodegra-
dabila 100% 33100000-1 15 set 06-13/22 din 

08.02.2022 3 240,00

11 Lot 46. Forceps biopsie “fierbinte” 33100000-1 10 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 4 680,00

12
   Lot 52. Cos cu plasa pentru extra-
gerea corpilor străini, a polipilor 
înlăturați din stomac, colon

33100000-1 5 buc 06-13/22 din 
08.02.2022 3 300,00

Denumire Med M SRL
IDNO 1020611000359
Date de contact 

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

Telefon: 068582063

E-mail: molldovamed@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 47. Pantaloni scurți 33100000-1 500 perechi 06-14/22 din 
11.02.2022 12 000,00

2. Alte informații:-

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 17 din 08 februarie 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul Președintelui raionului Strășeni 

IDNO  1017601000161 
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail consiliulraional@crstraseni.md                                                              
Pagina web oficială www.crstraseni.md
Persoana de contact Viorel JARDAN
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)

Aparatului președintelui raionului Strășeni,

care acţionează în baza Legii-nr.436 din 28.12.2006, privind ad-
ministraţia publică locală.

Autoritate administrativă de nivelul II
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate RCererea ofertelor de prețuri

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri R

Servicii □                                           

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru necesitățile  serviciului transport și gospo-
dăria drumurilor din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășe-
ni

Anunțul de participare Nr.: 17/2021

Data publicării: 10 decembrie 2021

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048464/lot/11543456/

ocds-b3wdp1-MD-1639136560431

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 

Nr. oferte primite Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

De la operatori economici dintr-un alt stat:

Pe cale electronică: : în sistemul electronic

SIA„RSAP”                                                                  

mailto:consiliulraional@crstraseni.md
http://www.crstraseni.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048464/lot/11543456/
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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. 
17/2021   din 27. 12. 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)

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna nr. 92,

 www. Lukoil.md, alexandru.olaru@lukoil.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da R               Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere pentru necesitățile  ser-
viciului transport și gospodăria drumurilor 
din cadrul Aparatului președintelui raionului 
Strășeni

09
10

00
00

-
0 

- 
Co

m
bu

st
ib

ili

1 
Li

tr
u

17

14. 01. 2022 497 492,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09100000-0
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09100000-0
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 08 din 10.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

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

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

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări R

Obiectul de achiziție
Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asis-
tență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. 
Al. Donici, r-nul Orhei

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639653137569
Data publicării: 16.12.2021
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639653137569

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite

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

mailto:cnamup@ambulanta.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. 06 din 27.01.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire ”Sigma VenMer” SRL
IDNO 1007600018551
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, e-mail: 
ceslavus@gmail.com, Tel.: 079504000

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

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Lotul atribuit:

Nr./ lot Denumirea serviciului Cod 
CPV

UM/

Canti

tatea

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lucrări de construcție a edificiului 
Substației de Asistență Medicală Ur-
gentă Prespitalicească Orhei din str. Al. 
Donici, r-nul Orhei 45

20
00

00
-9

Pro-
iect/

1

nr. 08 din 
10.02.2022 17 333 169,20

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 33/22AA din 11.02.2022   

          

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 princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Cartușe pentru imprimante alb/negru/color/toner 
pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.:  

ocds-b3wdp1-MD-1641979008936
Data publicării: 12.01.2022
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641979008936?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641979008936
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641979008936?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641979008936?tab=contract-notice
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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 lu-
cru nr. 63/22 din 02.02.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire ”Triomac” SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

MD-3501, str. Stefan cel Mare, nr. 3 of 16, 
or. Orhei, tel. 022 876236, e-mail: triomac@
gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea opera-
torului economic

Cod CPV Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

Cartușe pentru imprimante alb/negru/color/toner pentru anul 2022

1 Lotul nr. 1
Cartuș Olivetti B0375 original

”Triomac” SRL 30125100-2 240 buc. Nr. 202 din 
11.02.2022

31 104,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 805/1  din 18 februarie 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 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Autoritate publică centrală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația Publică deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Licitația Publică deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □  V    

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de tratament balneosanatorial pentru trimestrul I  al anului 2022  pen-
tru persoanele asigurate și veterani.

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1635509965954-EV-1635758981202

Data publicării: 01/11/2021 11:29

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/28718/servicii-de-tratament-balne-
osanatorial-pentru-trimestrul-i-al-anului-2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □ V

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Licitație electronică □  Nu V

Nr. oferte primite Total: 8(opt)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0

De la operatori economici dintr-un alt stat: 1(unu)

Pe cale electronică: 8(opt)
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 3  Din 28.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire Sanatoriul „Nufărul Alb” SRL
IDNO 1003603006663
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

                                                 or. Cahul, str. Nucilor, 1

                                          Telefon: (0299) 2-34-40

 nufărul.alb@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Canti-
tatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr.12„Pentru 
tratamentul maladiilor 
sistemului nervos”

85000000-9 76

238 Nr.42.02/22 din 
14.02.2022 1 804 040,00

2 Lotul 13 „Pentru tra-
tamentul maladiilor 
sistemului muscu-
lo-scheletic”

85000000-9 132

3 Lotul 15„Pentru tra-
tamentul maladiilor 
dermatologice ”

85000000-9 30

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concu-
rentului 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 31.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Sănătății
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601000791
Adresa Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 26 88 85
E-mail secretariat@ms.gov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact Titioi Natalia, 022-26 88 77, natalia.titioi@ms.gov.

md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de partici-
pare

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

Acest tip de servicii se prestează doar de către I.P. Universita-
tea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii √       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii educaţionale pentru realizarea planului (comenzii de 
stat) de pregătire a cadrelor de specialitate

Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 

Link:  202203485 NFP

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
 

mailto:natalia.titioi@ms.gov.md
mailto:natalia.titioi@ms.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 31.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire I.P. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu”

IDNO 100760000794

Date de contact 

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

Chișinău, str. Ştefan cel Mare 165,

(022) 205-189, 205-345 

contact@usmf.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu √   

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii educaţionale pentru rea-
lizarea planului (comenzii de stat) 
de pregătire a cadrelor de specia-
litate

80300000-7

Servicii 07/22 din 
31.01.2022

217 316 700,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr 02/22___din  02.02.2022                      

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000783

Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b

Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-65, 022 72-80-47

E-mail serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Adelaida Nichiforova

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Mi-
nisterului Afacerilor Interne, care asigură asistența medi-
cală primară, specializată de ambulator, spitalicească și 
servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații 
și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare

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

Conform prevederilor art.56 lit.c) a Legii 131/2015.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii V       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de acordare a asistenței medicale

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: 
Link:  202204510 NFP

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 02/22 din 02.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate 
Edineț

IDNO 1007604007403

Date de contact 

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

or. Edineț, str. Independenței 21, tel. 0246-49-67

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Leova

IDNO 1003605150283
Date de contact 

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

Leova, str. Ştefan cel Mare, 63,  tel. (0263) 23-187;

(0263) 23-081

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Căușeni

IDNO 1003608150033
Date de contact 

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

Căușeni, str. Gagarin Iu., 54, tel.(0243) 26-094;(0243) 25-
842;(0243) 26-489

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Raional 
Hîncești

IDNO 1003605151372
Date de contact 

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

Hîncești, str. Hâncu Mihalcea, 238

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma

1 Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 73/22 din 
02.02.2022

400 000,00

2 Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 75/22 din 
02.02.2022

15 000,00

3 Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 76/22 din 
02.02.2022

15 000,00

4 Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 Servicii 77/22 din 
02.02.2022

15 000,00

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

https://www.infodebit.md/?info_biz=1&filtru=y&adresa=Leova,%20str.%20%C5%9Etefan%20cel%20Mare,%2063
https://www.infodebit.md/?info_biz=1&filtru=y&adresa=C%C4%83u%C5%9Feni,%20str.%20Gagarin%20Iu.,%2054
https://www.infodebit.md/?info_biz=1&filtru=y&adresa=H%C3%AEnce%C5%9Fti,%20str.%20H%C3%A2ncu%20Mihalcea,%20238


124

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 10  din     11.02.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153131

Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2

Număr de telefon/fax 022741916  756960

E-mail   amtbuiucani@ms.md

Adresa de internet amt buiucani.md

Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedu-
rii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Service      

Obiectul de achiziție achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a 
dispozitivelor medicale pentru anul 2022 (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642745567463

Data publicării: 21.01.2022

Link: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21050370

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu sunt

Pe cale electronică: SIA RSAP
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 din 02.02.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertan-
tului:

Denumire Polisano Prim SRL; Echipamed-Plus; Intermed Service; Labromed Labo-
rator SRL

IDNO 1005600003425; 1003600077677; 1011600006913; 1012600001177
Date de contact Mun. Chișinău, str. Testimiteanu 3/18, 068840760, directorcomercial@polisanoprim.

md

mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 24B,   tel 022234349, office@echipamed.com

mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2, tel 069557457, intermed.service2011@gmail.com

mun. Chișinău, str. Cuza Voda 30/1, tel.069021707, labromed.laborator@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da, 
Asociație de operatori 
economici  

Nu       

Subcontractanți Nu     

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642745567463
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Loturile atribuite:

Operator eco-
nomic Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv 

TVA

Polisano Prim 
SRL

Lotul 1. Mentenanta preventiva si 
corectiva a dispozitivelor medicale de 

fizioterapie
50400000-9 1 buc Nr. 1 din 

09.02.2022 82800.00

Polisano Prim Lotul 2. Mentenanta preventiva si co-
rectiva a dispozitivelor de sterilizare 50400000-9 1 buc Nr. 1 din 

09.02.2022 45000.00

Intermed Ser-
vice

Lotul 4.  Mentenanta preventiva si 
corectiva a dispozitivelor medicale 

biochimice
50400000-9 1 buc Nr. 1.3 din 

09.02.2022 43200.00

ECHIPA-
MED-PLUS

Lotul 6.  Mentenanta preventiva si 
corectiva a dispozitivelor medicale 

hematologice Sysmex
50400000-9 1 buc Nr. 1.1 din 

09.02.2022 31680.00

Polisano Prim Lotul 10. Mentenanta preventiva si 
corectiva a dispozitivelor frigorifice 50400000-9 1 buc Nr. 1 din 

09.02.2022 18000.00

Labromed Labo-
rator SRL

Lotul  12. Mentenanta preventiva si 
corectiva a dispozitivului Drager (cali-

brare)
50400000-9 1 buc Nr. 1.2 din 

09.02.2022 2550.00

Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu      

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

Nu        

Data și referința publicărilor:  nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048678/lot/11544495/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048678/lot/11544495/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 19 din 10.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Localitate Municipiul Chișinău

IDNO 1006601000129 

Adresa str. 31 August 1989, 80

Număr de telefon/fax 022 578 235/022 578 235

E-mail vadim.sobol@mfa.gov.md
Adresa de internet http://www.mfa.gov.md
Persoana de contact Vadim Sobol
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)

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Licitatie deschisa

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 v       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sistem de securitate, control acces, supraveghere video insta-

lații de semnalizare și avertizare la incendiu MAE IE  
Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1636961726249

Data publicării: 15 noiembrie 2021
Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046749/
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 3 Media Security SRL,

             Vigurcom SRL, 

             Mixacon Lux SRL
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 19 din 30 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de prin Licitatie deschisa ofertantului:

Denumire Vigurcom  SRL
IDNO 1003600129820
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei,100

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 con-
tract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1

Sistem de securi-
tate, control acces, 
supraveghere vi-
deo instalații de 
semnalizare și aver-
tizare la incendiu 
MAE IE  

30200000-1 1

Nr.ocds-b3wdp1-
MD-1636961726249/22

31.01.2022

853275,00

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

2. Alte informații:

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

Nu v       

Da □        

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

Nu v        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de 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


130

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1din 28.01.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția AS și PF Criuleni
Localitate or.Criuleni
IDNO 1007601009912
Adresa Or.Criuleni str.31 August,108
Număr de telefon/fax 0248-24-043
E-mail as.criuleni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Brînza Ludmila
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)

Activitatea de protectie socială

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
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 distribuire a plăților sociale
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 
Link:  202203496 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01din 28.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎS Poțta Moldovei
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

022-251-281

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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1 64110000-0 - Nr.11din 27.01.2022 2203300.00
n Denumire lot nr. n

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640270537238 din __.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în ca-
zul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

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

Obiectul de achiziție Formulare și registre

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640270537238

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049248/

Data publicării/transmiterii: 23.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 4
 
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-1640270537238 din 19.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
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Denumire Artisoro SRL
IDNO 1019600035395
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Octavian Goga, 25, tel.0-691-01-304

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Registru de evidenţă a bolilor infecţioase 79800000-0 16 Nr.12 din 
31.01.2022 319,68

2 Registru lunar al activităților de imunizare 79800000-0 116 Nr.12 din 
31.01.2022 857,47

3 Certificat de vaccinare 79800000-0 2000 Nr.12 din 
31.01.2022 960,00

4
Registrul persoanelor asigurate și nеa-
sigurate care au beneficiat de asistență 
medicală specializată de ambulator

79800000-0
30

Nr.12 din 
31.01.2022 479,88

5 Hemogramă parțială 79800000-0 8000 Nr.12 din 
31.01.2022 643,20

6 Rezultat Examenul secretului din organe-
le urogenitale

79800000-0 14000 Nr.12 din 
31.01.2022 979,44

7 Grupa de sânge 79800000-0 10000 Nr.12 din 
31.01.2022 780,00

8 Trimitere individuală pentru investigația 
sângelui la markerii virusului HIV 

79800000-0 15000 Nr.12 din 
31.01.2022 1049,40

9 Registru de evidență – general (Coperta 
carton gros)

79800000-0 40 Nr.12 din 
31.01.2022 1958,40

10 Registru biochimie 79800000-0 50 Nr.12 din 
31.01.2022 2448,00

11 Registru de înregistrare a investigațiilor 
hematologice

79800000-0 75 Nr.12 din 
31.01.2022 3299,40

12 Trimitere la consultație și în cabinetele 
auxiliare

79800000-0 16000 Nr.12 din 
31.01.2022 768,00

13 Acord informat 79800000-0 40000 Nr.12 din 
31.01.2022 5184,00

14 Rețeta nr. 3 79800000-0 66000 Nr.12 din 
31.01.2022 3168,00

15 Registru de evidență a orelor de lucru a 
asistentei superioare

79800000-0 27 Nr.12 din 
31.01.2022 1025,78

16 Anexe la fișa de ambulatoriu 79800000-0 60000 Nr.12 din 
31.01.2022 7488,00
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17 Registrul de evidență a utilizării lămpilor 
bacteriologice pentru dezinfecție

79800000-0 70 Nr.12 din 
31.01.2022 840,00

18 Registrul de evidență a efectuării curățe-
niei generale 

79800000-0 45 Nr.12 din 
31.01.2022 629,10

19 Registru de evidență a procedurilor 79800000-0 64 Nr.12 din 
31.01.2022 894,72

20 Trimitere hemoglobină glicată 79800000-0 15000 Nr.12 din 
31.01.2022 1020,60

21 Rezultat hemoglobina glicată 79800000-0 15000 Nr.12 din 
31.01.2022 1020,60

22 Trimitere pr. Neciporenco 79800000-0 2000 Nr.12 din 
31.01.2022 180,00

23 Trimitere la lamblie, toxocara, ascaride 79800000-0 4000 Nr.12 din 
31.01.2022 345,60

24 Rezultat la lamblie, toxocara, ascaride 79800000-0 5000 Nr.12 din 
31.01.2022 432,00

25 Trimitere la sânge ocult 79800000-0 4000 Nr.12 din 
31.01.2022 240,00

26 Rezultat la sânge ocult 79800000-0 5000 Nr.12 din 
31.01.2022 252,00

27 Registru SÎP 79800000-0 4 Nr.12 din 
31.01.2022 120,00

28 Registru de evidență a eliberării certifica-
telor medicale constatatoare de deces

79800000-0 4 Nr.12 din 
31.01.2022 99,98

29 Registru de evidență a formularelor de 
rețete compensate

79800000-0 24 Nr.12 din 
31.01.2022 527,90

30 Raportul citologiei de col uterin 79800000-0 20000 Nr.12 din 
31.01.2022 2592,00

31 Registru de înregistrare a solicitărilor me-
dicului la domiciliu

79800000-0 30 Nr.12 din 
31.01.2022 659,88

32 Cerere de înregistrare la medicul de fami-
lie

79800000-0 8000 Nr.12 din 
31.01.2022 1036,80

33 Formular microradiofotografie 79800000-0 9000 Nr.12 din 
31.01.2022 413,64

34 Registru de evidenta a intoxicatiilor cu 
ciuperci

79800000-0 1 Nr.12 din 
31.01.2022 79,99

35 Fișa cadre 79800000-0 300 Nr.12 din 
31.01.2022 299,88

36 Registru de evidență a intervențiilor de 
ambulator

79800000-0 8 Nr.12 din 
31.01.2022 175,97

37

Adeverința privind incapacitatea tem-
porară de muncă a studentului, elevului 
colegiului, liceului, școlii profesionale, 
despre boală, carantină și alte motive de 
lipsă a copilului, care frecventează școala, 
instituția preșcolară

79800000-0

1500

Nr.12 din 
31.01.2022

180,00

38
Registrul activităților consultative in 
cadrul Centrului de Sănătate Prietenos 
Tinerilor

79800000-0
5

Nr.12 din 
31.01.2022 139,98

39 Registru de evidență a consumului de 
medicamente și a consumabilelor

79800000-0 8 Nr.12 din 
31.01.2022 288,00

40 Registru pentru monitorizarea temperatu-
rii si umidității aerului

79800000-0 2 Nr.12 din 
31.01.2022 60,00
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41 Registru pentru monitorizarea temperatu-
rii in frigider

79800000-0 1 Nr.12 din 
31.01.2022 36,00

42 Registru evidenta a probelor citologice 
prelevate 

79800000-0 15 Nr.12 din 
31.01.2022 599,94

43 Cont de plata 79800000-0 50000 Nr.12 din 
31.01.2022 2460,00

44 Dispoziție de incasare 79800000-0 1000 Nr.12 din 
31.01.2022 120,00

45 Registru de înregistrare a investigațiilor 
citologice.

79800000-0 6 Nr.12 din 
31.01.2022 167,98

46 Registru de evidență a consumului de 
medicamente și a consumabilelor

79800000-0 8 Nr.12 din 
31.01.2022 351,94

47 Registru vaccinare COVID 79800000-0 40 Nr.12 din 
31.01.2022 960,00

48 Registru de înregistrare a examinărilor 
radiofotografice

79800000-0 5 Nr.12 din 
31.01.2022 150,00

49 Anexa nr. 1 la ordinul MS nr. 934 din 
08.10. 2021

79800000-0 20000 Nr.12 din 
31.01.2022 2400,00

50
Registru de evidență a medicamentelor 
antituberculoase cabinetul ftiziopulmo-
nologie

79800000-0
8

Nr.12 din 
31.01.2022 288,00

51 Registru de evidență a expunerii/acciden-
telor profesionale 96 pag.

79800000-0 10 Nr.12 din 
31.01.2022 279,96

52 Fișa medicală a bolnavului de tuberculoză 79800000-0 3000 Nr.12 din 
31.01.2022 6588,00

53 Registru p/u înregistrarea cazurilor de 
tuberculoză multidrogrezistentă

79800000-0 2 Nr.12 din 
31.01.2022 79,99

54 Registru de evidență microbiologică(TBC) 79800000-0 5 Nr.12 din 
31.01.2022 225,00

55 Registru de înregistrare al examenului 
sumar al urinei

79800000-0 75 Nr.12 din 
31.01.2022 1874,70

56 Registru de înregistrare a investigațiilor 
izoserologice

79800000-0 6 Nr.12 din 
31.01.2022 191,88

57
Registru de evidență a contractelor indi-
viduale de muncă și a acordurilor supli-
mentarea

79800000-0
2

Nr.12 din 
31.01.2022 79,99

I. Denumire Global Service Telemarketing SRL
IDNO 1018600030728
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Constantin Brâncuși, 148, of.25, tel. 
0-68-44-44-47

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V
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Loturile atribuite:

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

tractului
Suma, inclu-

siv TVA

1 Fișa bolnavului în staționarul de zi 79800000-0 4000 Nr.13 din 
31.01.2022 1080

2 Foaie de prescriptii medicale (la formula-
rul 003/e) 79800000-0 1000 Nr.13 din 

31.01.2022 130

3 Fișa medicală a bolnavului de ambulator 79800000-0 12000 Nr.13 din 
31.01.2022 75600

4 Trimitere-extras din fișa medicală a bolna-
vului de ambulator, de staționar 79800000-0 160000 Nr.13 din 

31.01.2022 9120

5 Registru de înregistrare a certificatelor de 
concediu medical 79800000-0 122 Nr.13 din 

31.01.2022 1427,4

6 Fișa bolnavului, care se tratează în secția 
(cabinet) de fizioterapie 79800000-0 21000 Nr.13 din 

31.01.2022 2310

7 Registru de înregistrare a investigațiilor 
radiologice 79800000-0 110 Nr.13 din 

31.01.2022 1650

8 Adeverință pentru primirea biletului de 
tratament 79800000-0 3000 Nr.13 din 

31.01.2022 210

9 Fișa balneo-sanatorială 79800000-0 2000 Nr.13 din 
31.01.2022 260

10 Trimitere la CEMV 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 2100

11 Fișa de dezvoltare a copilului 79800000-0 2300 Nr.13 din 
31.01.2022 16100

12 Trimitere biochimie CCD 79800000-0 90000 Nr.13 din 
31.01.2022 5400

13 Rezultat biochimie CCD 79800000-0 100000 Nr.13 din 
31.01.2022 5800

14 Trimitere hemogramă 79800000-0 75000 Nr.13 din 
31.01.2022 4500

15 Rezultat hemogramă 79800000-0 85000 Nr.13 din 
31.01.2022 5100

16 Trimitere urinogramă 79800000-0 75000 Nr.13 din 
31.01.2022 4500

17 Rezultat urinogramă 79800000-0 80000 Nr.13 din 
31.01.2022 4800

18 Trimitere Examenul sercretului din orga-
nele urogenitale 79800000-0 12000 Nr.13 din 

31.01.2022 840

19 Trimitere Examenul la helminți 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 497

20 Rezultat Examenul la helminți 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 497

21 Trimitere la analize 79800000-0 10000 Nr.13 din 
31.01.2022 650

22 Proba Neciporenco 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 210

23 Analiza spută 79800000-0 5000 Nr.13 din 
31.01.2022 350

24 Coprologia 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 210
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25 Îndreptarea probelor de sânge la 
investigația la anticorpi ANTI-HIV 79800000-0 3000 Nr.13 din 

31.01.2022 390

26 Examenul imunologic 79800000-0 2000 Nr.13 din 
31.01.2022 260

27 Lista la MRS 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 390

28 Lista la glucoză 79800000-0 1500 Nr.13 din 
31.01.2022 225

29 Bon de ordine la medic 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 350

30 Rețeta nr. 1 (CU NUMEROTARE) 79800000-0 110000 Nr.13 din 
31.01.2022 5500

31 Foaie de primire specialiști 79800000-0 1500 Nr.13 din 
31.01.2022 225

32 Protocol USG ginecologie 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 490

33 Protocol USG abdomen și rinichi 79800000-0 10000 Nr.13 din 
31.01.2022 1300

34 Protocol USG rinichi 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 490

35 Protocol USG glanda tiroidă 79800000-0 7500 Nr.13 din 
31.01.2022 525

36 Protocol USG v.urinară și prostată 79800000-0 5000 Nr.13 din 
31.01.2022 365

37 Protocol USG glanda mamară 79800000-0 4500 Nr.13 din 
31.01.2022 337,5

38 Consimțământul subiectului date perso-
nale (română) 79800000-0 34000 Nr.13 din 

31.01.2022 2074

39 Consimțământul subiectului date perso-
nale (rusă) 79800000-0 8000 Nr.13 din 

31.01.2022 560

40 Examen microbiologic pentru diagnostic 
TBC 79800000-0 3500 Nr.13 din 

31.01.2022 245

41 Examen microbiologic pentru diagnostic 
TBC 79800000-0 6500 Nr.13 din 

31.01.2022 975

42 Examenul ecografic în trimestrul I de sar-
cină 79800000-0 3000 Nr.13 din 

31.01.2022 450

43 Examenul ecografic în trimestrul III de 
sarcină 79800000-0 6000 Nr.13 din 

31.01.2022 900

44 Registru de evidență a investigațiilor pa-
razitologice 79800000-0 9 Nr.13 din 

31.01.2022 153

45 Trimitere la investigație microbiologică 79800000-0 2000 Nr.13 din 
31.01.2022 154

46 Registru de reclamații 79800000-0 22 Nr.13 din 
31.01.2022 770

47 Examen imunologic - markerii hepatici 79800000-0 14000 Nr.13 din 
31.01.2022 1078

48 Fișe de ambulatoriu traumatologie 79800000-0 15000 Nr.13 din 
31.01.2022 4500

49 Adeverinţă medicală 79800000-0 2000 Nr.13 din 
31.01.2022 140

50 Solicitare de citologie col uterin 79800000-0 29000 Nr.13 din 
31.01.2022 1740
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51 Acord informat colposcopie 79800000-0 1000 Nr.13 din 
31.01.2022 100

52 Rezultat examinare colposcopică 79800000-0 2000 Nr.13 din 
31.01.2022 340

53 Acord informat screening cervical 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 255

54 Trimitere la RPR 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 255

55 Rezultat RPR 79800000-0 4000 Nr.13 din 
31.01.2022 340

56 Buletin de analiza la hepatite Test Rapid 
Diagnostic 79800000-0 10000 Nr.13 din 

31.01.2022 550

57 Buletin de analiza BAAR 79800000-0 10000 Nr.13 din 
31.01.2022 600

58 Trimitere PSA 79800000-0 3000 Nr.13 din 
31.01.2022 300

59 Rezultat PSA 79800000-0 4000 Nr.13 din 
31.01.2022 400

60 Examenul secretului prostatei 79800000-0 1000 Nr.13 din 
31.01.2022 130

61 Trimitere la markerii hepatici 79800000-0 9000 Nr.13 din 
31.01.2022 810

62 Trimitere la hormonii glandei tiroide 79800000-0 6000 Nr.13 din 
31.01.2022 540

63 Rezultat analizei la hormoni 79800000-0 7000 Nr.13 din 
31.01.2022 630

64 Examen imunologic Helicobacter pylori 
Ag 79800000-0 2000 Nr.13 din 

31.01.2022 200

65

Aviz despre bolnavul cu diagnosticul 
stabilit caz nou/recidivă de tuberculoză 
activă și de reîncepere a tratamentului și 
rezultatele acestuia cu anexa Fișa m-să-
nătate

79800000-0 1000 Nr.13 din 
31.01.2022 300

66 Fișa de declarare și evidență a cazurilor de 
tuberculoză multidrogrezistentă 79800000-0 1000 Nr.13 din 

31.01.2022 500

67 Fișa de tratament a bolnavului de tuber-
culoză 79800000-0 1000 Nr.13 din 

31.01.2022 250

68 Concluzii CMC 79800000-0 6000 Nr.13 din 
31.01.2022 780

69 Fișa personal de instruire în domeniul 
securității și sănătății în muncă 79800000-0 100 Nr.13 din 

31.01.2022 350

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

2. Alte informații:

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

Nu □  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 Contestați-
ilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640270537238 din __.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153360

Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2

Număr de telefon 0-22-52-81-17

E-mail amtbotanica@ms.md

Adresa de internet www.amt-botanica.md

Persoana de contact Cecoi Mariana

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în ca-
zul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Procedurile de achiziții publice prin licitații deschise, desfășurate de către 
IMSP AMT Botanica:

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635755174666 

și proceduri repetate pentru pozițiile pentru care nu au fost depuse oferte

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639039823729 și 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639730376138

Dat fiind faptul că în urma procedurilor de achiziție desfășurate de către 
IMSP AMT Botanica pentru 14 loturi nu au fost depuse oferte, în conformi-
tate cu pct. 128 al HG nr.599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, a fost anun-
țată procedura de negociere fără publicare prin transmiterea invitațiilor de 
participare la 15 operatori economici (publici și privați).

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □               Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii medicale

Anunțul de participare Nr: -

Link-ul: 202204525 NFP

Data publicării/transmiterii: -

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 utili-
zate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639039823729
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639730376138


141

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 15-17 din 19.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IMSP Institutul Oncologic
IDNO 1003600151023
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițeanu, 30, tel.0-22-
72-78-80

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Radioscopia și radiografia esofagului – 
11x14in(27x35)-1 în regim digital - Inves-
tigații radiologice

85100000-0
5

Nr.15 din 
26.01.2022 785

2
Radioscopia și radiografia stomacului – 
11x14in(27x35)-2 in regim digital - Inves-
tigații radiologice

85100000-0
30

Nr.15 din 
26.01.2022 6060

3
Radioscopia si radiografia intestinului 
subțire – 11x14in(27x35)-2 în regim digi-
tal - Investigații radiologice

85100000-0
5

Nr.15 din 
26.01.2022 1005

I. Denumire Excellence SRL
IDNO 1007600056724
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Grenoble, 23, tel. 0-22-288-622

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Electrocardiografia cu efort fizic 
dozat (cicloergometria, tredmil) - 
Diagnostic funcțional

85100000-0
40

Nr.16 din 
26.01.2022 9000

2 Osteodensitometria computerizată 85100000-0 1200 Nr.16 din 
26.01.2022 145200

III.

Denumire Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
IDNO 1006601004242
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Academiei, 11, tel.0-22-10-90-80

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Detectarea anticorpilor antieritro-
citari incompleți (imuni), metoda 
în tub, cu panel eritrocitar din 3 
celule test

85100000-0

700

Nr.17 din 
26.01.2022 53200

2

Identificarea  anticorpilor antieri-
trocitari incompleți (imuni), meto-
da în tub, cu panel eritrocitar din 
11 celule test

85100000-0

20

Nr.17 din 
26.01.2022 3120

3 Titrare la anticorpi antieritrocitari 
prin testul antiglobulinic indirect

85100000-0 20 Nr.17 din 
26.01.2022 2240

4
Recoltarea sîngelui din venă (cu 
folosirea articolelor de ustensilă 
pentru diverse investigaţii)

85100000-0
20

Nr.17 din 
26.01.2022 300

5
Determinarea grupului sangvin 
după sistemele ABO și Rhesus, pro-
ba antigenică în gel

85100000-0
20

Nr.17 din 
26.01.2022 2120

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



143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/21049453 _din    08.02.2022        _                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Centrul Republican Experimental Protezare , 
Ortopedie și Reabilitare

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600032782
Adresa Str. Romană 1
Număr de telefon/fax 022/263001;   022/229927
E-mail anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact Secția Achiziții, marketing și logistică

022/263130
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 Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție PRODUSE ALIMENTARE , CONFORM NECESARULUI 
IP CREPOR, PENTRU ANUL 2022

Anunțul de participare Nr.:  

ocds-b3wdp1-MD-1640779458048
Data publicării: 30.12.2021
Link:  MTender Public Portal (gov.md)

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2

Pe cale electronică: SIA RSAP
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640779458048
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640779458048?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. Nr. 1/21049453 _din    21.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ”Produse de familie” SRL
IDNO 1010600010111
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2037, mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15

 022/550-239, 079708344

viorel.iacovet@filletti.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire ”Ideea Prim” SRL
IDNO
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Grătiești, 2

(+373 22) 459-111, 069139441

enache@ideea-prim.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Carne de pui 15800000-6 1 lot Nr. 25 din 
07.01.2022

335500,00

2 Mezeluri 15800000-6 1 lot Nr. 25 din 
07.01. 2022

154335,00

3 Covrigei și biscuiți 15800000-6 1 lot Nr. 26 din 
07.01. 2022

42012,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 11 februarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or. Rezina
IDNO 1007601011412
Adresa Str. 27 August 1
Număr de telefon/fax 0254-2-10-14, 0254-2-20-58
E-mail 0254-2-57-40
Adresa de internet consiliu.rezina.md
Persoana de contact Crijanovschii Eudochia
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect prin-
cipal de activitate: promovarea intereselor și solutionarea 
problemelor populației unității administrative-teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică cu  publicarea anunțului în BAP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabi-
lă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii V  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezi-
na pe perioada anului 2022 - ianuarie 2023

Anunțul de participare Nr: 21048970
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639991363453
Data publicării: 20.12.2021

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total:2 operatori economici
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2 operatori economici
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.01 din 19 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ,,Amon Trade”
IDNO 1016606003300 
Date de contact 

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

or. Rezina str.Lomonosov 54, director Cucerenco  Ana-
tolie tel. 069753399

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       NuV     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de întreținerea drumurilor 

publice locale din raionul Rezina 
pe perioada anului 2022-ianuarie 
2023

50800000-3  servicii 12 din 
01.02.2022 4 829 218,85

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la fina-
lizarea 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.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000196

Adresa Str. Petricani, 19

Număr de telefon/fax 022-25-96-10

E-mail cristian.hariton@border.gov.md

Adresa de internet www.border.gov.md

Persoana de contact Hariton Cristian

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)

-

 
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 internet de bandă largă
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638948693423

Data publicării: 08.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638948693423

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică □ 

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. 4 din 31.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ”MOLDTELECOM” S.A.
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

022570648

bps@moldtelecom.md

Bd.Ştefan cel Mare și Sfânt 10
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 con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii internet de bandă largă 72400000-4 10 luni 29 din 
03.02.2022

509 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da X        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:bps@moldtelecom.md
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 Poliției de Frontieră al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000196

Adresa Str. Petricani, 19

Număr de telefon/fax 022-25-96-10

E-mail cristian.hariton@border.gov.md

Adresa de internet www.border.gov.md

Persoana de contact Hariton Cristian

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 □Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

- Art. 56 alin.(1) lit.c) al Legii din 03.07.2015 privind achizi-
țiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de deservire a mijloacelor de transport aflate la garan-
ție

Anunțul de participare Nr.: ---
Data publicării: ---
Link:  202202441 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

--

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 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. 1 din 12.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ”DAAC-HERMES” S.A.
IDNO 1002600009035
Date de contact 

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

Str. Calea Iesilor 10

www.daaac.md

Crivoi Valentin

+373 22 205 893

+373 78300507

Valentin.Crivoi@daac-hermes.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu X      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Denumire ”RUMEON” S.R.L.
IDNO 1003600050713
Date de contact 

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

MD 2023, Chisinau, Varnita str. 22

Tel: +373-22-407711

sergiu.peiu@rumeon.md

www.rumeon.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu X      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 21.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”CONTINENT” S.R.L.

IDNO 1003600027672

Date de contact 

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

+373 22 791477

str. Arborilor 17/1, Chisinau

igor.tolmachev@continent.toyota.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu X      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 

http://www.daaac.md
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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 deservire a mijloacelor 
de transport de model Skoda Ko-
diaq și Dacia Duster

34000000-7 1 buc
6 din 

18.01.2022 582 924,96

2 Servicii de deservire a mijloacelor 
de transport de model Volkaswa-
gen Crafter și Volkswagen Amarok

34000000-7 1 buc
5 din 

18.01.2022 143 664,00

3 Servicii de deservire a mijloace-
lor de transport de model Toyota 
Hilux

34000000-7 1 buc
8 din 

25.01.2022
131 508,00

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 X        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


154

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1   din_13.01.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci
Localitate Com.Bubuieci
IDNO 1007601010459
Adresa Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon/fax 022-41-48-32/022-41-48-69
E-mail primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet www.primariabubuieci.com
Persoana de contact Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile de 
educație timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile ianuarie 
- august 2022

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 11.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048526/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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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 04.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „AVT LUX Com” SRL
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

MD-2059, mun.Chișinău, str.Vasile Badiu, 11, tel.:022-461-163, 

e-mail: avtluxcom@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Denumire „Baguette” SRL

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

MD-2037, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15, tel.: 022-407-100, 
022-407-101, 068100203, 068100302, 

e-mail: baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da    

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Denumire „Delmix Prim” SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

MD-2044, mun.Chișinău, str.Titulescu, 39, ap.4, 

tel.: 067300457, e-mail: alexbev@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da    

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Denumire „Fabrica de unt din Florești” SA

IDNO 1003607011922
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Date de contact 

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

MD-5040, r.Florești, s.Varvareuca, tel.: 079941799, 

e-mail:milkmark@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da    

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Denumire „VILLA PRODOTTI” SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

MD-2075, mun.Chișinău, str.Bacioi Noi, 19, tel.: 022-846-333, 
e-mail: villaprodotti@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr.1
 Pește congelat

15800000-
6

Pește congelat Hec, fără cap, fără coadă, c/s 
-1500 kg

10 din 
11.01.2021

76500,00

2 Lotul nr.2 
Produse lactate

15800000-
6

Unt de frișcă  - 1060 kg

4 din 
05.01.2021

143100,00
Lapte proaspăt  - 22000 litri 256300,00

Chefir - 2245 litri 33226,00
Smântână  - 620 kg 22320,00
Cașcaval   - 435 kg 56550,00

Brânză de vaci  -1760 kg 112112,00
Total 623608,00

3 Lotul nr.3
Produse din carne

1510000-9

Fileu de pui - 2770 kg 7 din 
11.01.2021

203595,00
Carne de bovină – 700 kg 105000,00

Pulpe de găină refrigerată, fără os – 1440 
kg

90288,00

Şold de porc degresat dezosat refrigerat – 
1120 kg

91728,00

Găină congelată – 700 kg 29610,00
Total 520221,00

4 Lotul nr.4 
Ouă

15800000-
6

Ouă de găină - 28000 buc 5 din 
05.01.2021

Ouă de găină - 
28000 buc
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5 Lotul nr.5
Cereale, legume și 
fructe

15800000-
6

Orez – 720kg

9 din 
11.01.2021

11145,60

Mazăre uscată – 150kg 1345,50

Stafide – 100kg 4961,00

Fructe uscate – 200kg 8364,00

Magiun de prune, mere – 326,76kg 12975,64

Roșii conservate în sucul lor – 822,80kg 15205,34

Castraveți murați ambal. în vid – 70kg 1535,10

Pastă de tomat – 90kg 2787,30

Lămâie – 120kg 2870,40

Făină de grîu – 1050kg 10090,50

Hrișcă – 700kg 23758,00

Crupă de griș - 430kg 4863,30

Fulgi de ovăz – 270kg 3445,20

Crupă de mei – 260kg 3294,20

Crupă de porumb – 390kg 4516,20

Crupă Arpacaș - 200kg 1714,00

Crupă Arnăut – 470kg 5625,90

Crupă de orz – 230kg 1961,90

Crupă de grîu – 110kg 965,80

Fasole  - 150kg 3730,50

Suc limpezit – 2490 l 21214,80
Amestec de varză murată vacum  - 60kg 1371,60

Total 147741,78

6 Lotul nr.6 
Ulei 15800000-6 Ulei de floarea soarelui rafinat - 650 litri 9 din 11.01.2021 25330,50

7 Lotul nr.7
Diverse produse ali-
mentare

15800000-
6

Paste fainoase(spaghete) – 80kg

9 din 
11.01.2021

1088,80
Paste făinoase(cornișoare) – 750kg 9735,00
Zahăr – 1920kg 28665,60
Sare iodată – 370kg 1727,90
Semințe de susan  - 22kg 1535,82
Drojdie – 30kg 2457,00
Sodă de mîncare – 52kg 871,52
Oțet – 55 litri 457,60
Vanilie – 300buc 204,00
Miez de nucă – 55kg 8690,00
Cacao – 9kg 897,48
Ceai negru – 78kg 7777,38
Frunză de dafin – 4,5kg 733,50
Biscuiţi în asortiment – 450kg 10287,00
Biscuiţi bebeluși – 500kg 11980,00
Covrigei cu mac – 270kg 5659,20
Pesmeţi dulci – 130kg 3883,10

Total 96650,90
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 

       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 20 din 10.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Localitate Municipiul Chișinău

IDNO 1006601000129 

Adresa str. 31 August 1989, 80

Număr de telefon/fax 022 578 235/022 578 235

E-mail Vadim.sobol@mfa.gov.md
Adresa de internet http://www.mfa.gov.md
Persoana de contact Vadim Sobol
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)

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii v       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de consultanță, gestionare și dezvoltare a sistemului infor-

mațional integrat și infrastructurii MAEIE.
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640008440636

Data publicării: 20 decembrie 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21049014/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1 Maxim Catanoi

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 19 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de prin Cererea Ofertelor de preț ofertantului:

Denumire Maxim Catanoi
IDNO 0991908364319
Date de contact 

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

maxim@catanoi.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data contrac-

tului Suma, inclusiv TVA

1
Servicii de consultanță, gestionare și 
dezvoltare a sistemului informațional 
integrat și infrastructurii MAEIE..

72600000-6         1
ocds-b3wdp1-
MD-1640008440636/
MC/22

213600,00

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

2. Alte informații:

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

Nu v       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 18  din 10.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1006601000129
Adresa Str. 31 August 1989, 80
Număr de telefon/fax 022 578 235 / 022 578 295
E-mail vadim.sobol@mfa.gov.md
Adresa de internet www.mfa.gov.md
Persoana de contact Vadim Sobol
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)

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

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 v       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de curățenie și igienizare în sediul MAEIE inclusive de-

tergenți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638884945660

Data publicării: 07.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048219/

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 atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:vadim.sobol@mfa.gov.md
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Nr. oferte primite Total: 
PALMIRA COM SERVICE

EASY CLEAN SRL

TERRA FACILITY SRL

EUROSERVICES CLEANING SRL

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei a grupului 
de lucru nr. 11 din 20 ianuarie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție prin Cererea Ofertelor de 
Preț.

Denumire Palmira-Com Service SRL
IDNO 1016600031156
Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2060, mun. Chișinău, str. C. 
Brîncuși, 146/A 068511771

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, in-
clusiv TVA

1 Servicii de curățenie 
și igienizare în sediul 
MAEIE inclusive deter-
genți

90900000-6 1 Ocds-b3wdp1-
MD-1607599331019/

PCS/21 din 15.02.2021

501 039,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 09.02.2022                  

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 822528
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Bătrînu Oxana
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)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul 
fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea și 
menţinerea stabilităţii preţurilor

 
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)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □+       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638529442267

Data publicării: 03.12.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638529442267?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: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 7

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638529442267?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638529442267?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 20.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire 1. PIROTERM-SERVICE SRL
2. VEC SRL
3. VICTIANA SRL
4. LIFTMONTAJ SRL

IDNO 1. 1003600086615
2. 1003600133162
3. 1005600018410
4. 1016600015923

Date de contact 

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

1. MD-2004, mun. Chișinău, 

str. Mitropolit Dosoftei, 142

Telefon: (022) 212 021, (022) 202 666

Email: info@piroterm.md 
2.MD-2065, mun. Chișinău, 

str. Bulgară, 19, ap.(of ) 3

Telefon: 022 507 888

Email: assa@vec.md 
3. MD-2001, mun. Chișinău, str. Alexandru Hajdeu, 66, of.3

Telefon: 022 876040; Mob: 060 301363

Email: d.condrea@videosecurity.md 
4. MD-2036, mun. Chișinău, 

str. Meșterul Manole, 6/2

Telefon: 022 477-105

Email: office.liftmontaj@yahoo.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +     Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □  +    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA MDL



166

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

1. Lot 1: Servicii de deservire tehni-
că a cazanelor

50800000-3 11/serviciu 24/30/2022-COP 
din 04.02.2022 
semnat contra 

parte 07.02.2022

41 778,00

2. Lot 2: Servicii de deservire tehni-
că a aparatelor de aer condițio-
nat (în continuare – AAC) indus-
triale

50800000-3 2;6/serviciu 24/31/2022-COP 
din 04.02.2022 
semnat contra 

parte 07.02.2022

48 480,00

Lot 6: Servicii de deservire teh-
nică a utilajului staţiei electrice 
diesel și a sursei de    energie per-
manente UPS– EMERSON

50800000-3 11/serviciu 24/31/2022-COP 
din 04.02.2022 
semnat contra 

parte 07.02.2022

54 093,60

3. Lot 4: Servicii de deservire teh-
nică a sistemului anti incendiar 
automatizat cu gaze

50800000-3 11/serviciu 24/29/2022-COP 
din 04.02.2022 
semnat contra 

parte 04.02.2022

39 160,00

4. Lot 5: Servicii de deservire tehni-
că a ascensoarelor 

50800000-3 11/serviciu 24/28/2022-COP 
din 04.02.2022 
semnat contra 

parte 09.02.2022

125 400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □  +     

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 10 februarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate Mun.Chisinau
IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ştefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Tatiana Ciburciu
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 
03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □   X

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de digitizare a arhivei
Anunțul de participare Nr:21042109

Data publicării: 13.09.2021
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1631528243286?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

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: X

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631528243286
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631528243286
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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.41 din 15 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „ZIPPER SERVICES” S.R.L. Cluj Napoca sucursala Chișinău

IDNO 1022600003002

Date de contact 

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

MD–2001, mun.Chișinău, str. Tighina 49/3, of.46

tel. 079295029

E-mail:office@ezipper.ro

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       x

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de digitizare a arhivei 79999100-
4

1 buc. 15/22 din 
21.01.2022 16 401 144,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.     din__04.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Localitate mun. Cahul

IDNO 1013603001636

Adresa Str. Ştefan cel Mare, 27

Număr de telefon/fax 0299/3-29-12, 2-07-73

E-mail 0299/2-54-86

Adresa de internet cs.cahul@ms.md, 

Persoana de contact Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Medico-Sanitară Publică

Obiectul de activitate-servicii medico-sanitare

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ 
DE PARTICIPARE

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 Serviciilor/cursuri de perfecţionare/specializare a medicilor, 
prevăzute în planul de formare continuă a medicilor în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.:
Data publicării:   31.01.2022
Link: 202203419 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:1

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

 
 

mailto:cs.cahul@ms.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. _2_ din  _31.01.2022  și darea de seamă  Nr. 2 din 31.01.2022  s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,  

IDNO 1007600000794

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

mun.Chișinău , bd. Ştefan cel Mare, 165.__

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot. I  Serviciilor/cursuri de perfecţi-
onare/specializare a medicilor, prevă-
zute în planul de formare continuă a 
medicilor în cadrul Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” pentru anul 2022

80320000-3 1 lot

Nr._15 din 
31.01.22

46668,0 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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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Din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Igor Bzovîi

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 Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul Mindray BS-800 și BS-240Pro pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048007

Data publicării: 03.12.2021

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048007/  ocds-b3wdp1-
MD-1638514880764

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: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048007/
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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. 108 din 27.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Echipamed-Plus SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

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

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.com    

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Echipamed-Plus SRL 33696500-0 Nr.45 din 
27.12.2021 3624210,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:office@echipamed.com
mailto:contestatii@ansc.md
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Nr. 5 din_07.02.2021_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cricova
Localitate Mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adresa Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
Număr de telefon/fax 022/430290; 022/453238
E-mail Spataru.84@mail.ru
Adresa de internet primariacricova.md
Persoana de contact Spătaru Natalia, specialist
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637673792590

Data publicării: 07.12.2020

Linkhttps://achizitii.md/ro/public/tender/21031972/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 61
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 61

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637673792590
https://achizitii.md/ro/public/tender/21031972/
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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 05.01.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Lapmol SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD-2011, mun. Chișinău, , str. 
Ankara, 6. MD-2020

 e-mail: d.cebotari@lapmol.md   

 Telefon: 069872324
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Baguette SRL

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD-2037, mun. Chișinău, 
str. Voluntarilor, 15

e-mail: baguette.srl@mail.ru 

Telefon: 068100302
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Avt Lux Com SRL

IDNO 1014600040053

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD–2059, mun. Chișinău, 
str. Vasile Badiu, 11

e-mail: avtluxcom@mail.ru 

Telefon: 022/461163; 069130527
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:avtluxcom@mail.ru
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Delmix Prim  SRL

IDNO 1010600031257

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD–2032, mun.Chișinău, 
str. Nicolai Titulescu, 39, ap.(4)

e-mail: alexbev@mail.ru

Telefon: 067300457
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Alim-Total SRL

IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova MD-6801, or.Ialoveni, s. 
Alexandrovca.

e-mail: alim.total@mail.ru 

Telefon: 022/422111; 022/422211
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Credoprim SRL

IDNO 1003600026963

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

mailto:alexbev@mail.ru
mailto:alim.total@mail.ru
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1 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru anul 2021

15800000-6 2 loturi Nr. 2 din 
10.01.2021

1 135 618,50

2 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru anul 2021

15800000-6 1 lot Nr. 6 din 
10.01.2021

30 740,00

3 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru anul 2021

15800000-6 2 loturi Nr. 3 din 
10.01.2021

471 466,80

4 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru anul 2021

15800000-6 8 lot Nr. 5 din 
10.01.2021

254 135,14

5 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru anul 2021

15800000-6 4 loturi Nr. 4 din 
10.01.2021

159 082,75

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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achiziționarea Serviciilor de investigații bacteriologice

nr.  13/001  din 11.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

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

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

Obiectul de achiziție Servicii de investigații bacteriologice

Anunțul de participare Nr:  fără publicare
Data publicării: - 
Link-ul: 202204652 NFP

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate -

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 13/001 din 11.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire IMSP Spitalul Militar Central al Ministerului Apărării

IDNO 1006601003511
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 32, 

telefon: 022 26-39-15 

https://www.army.md        
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/

 un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Servicii de investigații 
bacteriologice 85100000-0

serviciu/

conform situației 
de facto

14 PN

11.02.2022
60 000,00 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

https://www.army.md
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

Nr.1 din 10.02.2022         

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003762
Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt,105, MD -2012
Număr de telefon/fax 0 22 820 – 205, 820-201, 820-221, 820-196
E-mail sap@parlament.md

diana.lipcan@parlament.md;

valentin.beglita@parlament.md;

valentina.ursu@parlament.md;

ala.macari@parlament.md
Adresa de internet www.parlament.md
Persoana de contact Valentina Ursu, tel: 022 820 221

valentina.ursu@parlament.md; sap@parlament.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică

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)

Nu este

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Combustibil
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1640095097469

Data publicării: 21 decembrie 2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049085/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț V

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:valentina.ursu@parlament.md
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 
Nr. oferte primite Total: 2 (două)

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 10 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 10026000005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna, 92, 

telefon: 022 22 08 28, 21 12 25, 

e-mail: dumitru.simonov@lukoil.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 con-
tract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Discount Nr. și data 
contractului

Suma,

 cu TVA
1. Benzină A-95 Premium 09100000-0 4,60 % Nr. 24 din 

20.01.2022
614080,00

2. Motorină Euro 5 09100000-0 4,60 % Nr. 24 din 
20.01.2022

63804,00

TOTAL 677884,00

Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

Nu        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
nu este
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

                           

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01 din 09.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Magistraturii
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO 1006601004127
Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 5
Număr de telefon/fax 022-990-990, 022-990-800

022-227-320
E-mail aparatul@csm.md, contabil@csm.md 
Adresa de internet www.csm.md
Persoana de contact Veronica Agache, consultant superior, Serviciul financi-

ar-economic
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)

Consiliul Superior al Magistraturii – organ de autoadminis-
trare judecătorească, care asigură organizarea și funcţio-
narea sistemului judecătoresc, fiind garantul independenţei 
autorităţii judecătorești.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribui-
re 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea pre-
alabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de pază pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1638526211381

Data publicării: 03.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638526211381?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: 3 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1 ofertă
De la operatori economici dintr-un alt stat:  0 oferte 
Pe cale electronică: 3 oferte
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din  27.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Î.S. ”Servicii Pază” a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr. 79,  MD-
2012, tel:022-256-256, e-mail: secretariat@ servicii-
paza.md, www.serviciipaza.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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Servicii de pază pentru 
anul 2022

79713000-5 12 luni Contractul  
nr. 01 din 

11.01.2022

444 412,80 lei

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

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribui-
te) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram 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 Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante https://achizitii.md/ro/public/tender/21048025/

mailto:secretariat@serviciipaza
mailto:secretariat@serviciipaza
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Ungheni
Localitate Mun. Ungheni
IDNO 1007601003666
Adresa Mun. Ungheni str. Națională 11
Număr de telefon/fax 0236 2-26-94
E-mail consiliul.raional@mail.ru
Adresa de internet www.crungheni.md
Persoana de contact Pisarciuc Mariana, 069449620, pisarciucm@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertă 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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere a drumurilor pe timp rece

Anunțul de participare Nr: Nr:ocds-b3wdp1-MD-1639659446949
Link-ul: e-licitație.md
Data publicării:16.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _3_ din _10.11.2021_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:
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Denumire SRL ” Drumuri Strășeni”     

IDNO 1003600111971

Date de contact 

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

or. Strășeni, str. Orhei, 1

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot nr. 1 45200000-9 1 lot o c d s - b 3 w d p 1 -

MD-1639659446949, 
lotul nr. 1 din 
05.01.2022

624225,44

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din  10.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul Stomatologic Municipal Balti

Localitate mun.Bălți

IDNO 1004602000236

Adresa str.Ştefan cel Mare 54

Număr de telefon/fax (0231) 21494

E-mail (0231) 21494

Adresa de internet ru.CSM_Balti@ms.md

Persoana de contact -

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

instituție medico-sanitară publică care prestează servicii stomato-
logice

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)

Valoarea achizitiei de 184000,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Materiale și instrumentar stomatologic pentru anul 2022 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640254949558
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049217/
Data publicării: 23 decembrie 2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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: niciuna
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.4 
din 18 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire
SRL Dental Market

SA Tehoptimed

IDNO 1004600064982 1003600087162

Date de con-
tact 

mun.Bălţi ,str.Decebal 101, tel. /231/85701, e-mail: 
triumf.motiv@mail.ru

mun.Chișinău, str.M.Dragan 19 A, tel.22473739, e-mail: info@
tehoptimed.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640254949558
mailto:triumf.motiv@mail.ru
mailto:info@tehoptimed.md
mailto:info@tehoptimed.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1. LOTUL II Materiale pentru obturarea 
canalelor

33000000-0 1 lot
nr.2 din 26.01.2022

18360,00

2. LOTUL III Materiale terapeutice 33000000-0 1 lot
nr.2 din 26.01.2022

4516,00

3. LOTUL IV Materiale endodontice și pre-
lucrarea cavităților

33000000-0 1 lot
nr.2 din 26.01.2022

29865,00

4. LOTUL VI Materiale ortopedice 33000000-0 1 lot
nr.2 din 26.01.2022

28356,00

5. LOTUL VII Instrumentar tehnico-dentar 33000000-0 1 lot
nr.2 din 26.01.2022

2288,00

6. LOTUL VIII Materiale pentru turnare 33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 5334,00

7. LOTUL X Instrumentar stomatologic 33000000-0 1 lot nr.3 din 26.01.2022 3250,00

8. LOTUL XI Piesa turbina cu 4 ieșiri cu 
buton

33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 1860,00

9. LOTUL XIII Bec de rezerva pt lampa foto 33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 2270,00

10. LOTUL XIV Cap rezerva pt piesa 33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 5250,00

11. LOTUL XV Elevator drept din metal pe 
coraziv

33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 615,00

12. LOTUL XVI Lampă fotopolimerde tip 
staționar

33000000-0 1 lot nr.2 din 26.01.2022 4200,00

13. LOTUL XVII Lampă bactericid fără carcas 33000000-0 1 lot nr.3 din 26.01.2022 1250,00

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1619443708129-1 din 21.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 223179
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice națio-

nale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele 
Anenii Noi, Căușeni, Ştefan Vodă

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 16 249 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619443708129
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1619443708129?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 26.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fon-
dului rutier pentru drumuri publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

09.06.2021

Denumirea operatorului economic S.A. ”Lusmecon□
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/162
Data: 18.06.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 12 658 748,08
Inclusiv TVA: 15 190 497,70

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 30 septembrie 2021

II. 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  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este executat.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal din 03.01.2022, grupul de lucru în componența: Drucec Ion, director adjunct al Î.S. ASD; 
Triboi Petru, șef  Direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere a Î.S. ASD; Ciobanu Artur, șef Direcția tehnică și 
calitate a Î.S. ASD; Banari Ion, responsabil tehnic al Î.S. ASD; Ghilaș Alexandru, director al S.A. ”Lusmecon” a examinat, 
cu ieșire la fața locului, situația la obiectul „Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbră-
căminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ştefan Vodă” și a constatat ca nu s-au executat 
lucrările care nu au fost necesare, din motiv că în procesul de executare al contractului s-au depistat divergențe față 
de lucrările preconizate inițial.

 În acest sens, s-a întocmit un deviz privind volumele de lucrări care urmează a fi excluse în devizul general, 
în prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul 
finalizării lucrărilor la acest obiect.

  Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 
76, al. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul 
de antrepriză, ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii 
contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul 
poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 06-14/162 din 18.06.2020, 
în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1619443708129-1 din 14.02.2022 s-a decis încheie-
rea acordului adiţional nr. 1 din 16.02.2022 privind modificarea contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA
                   S. A. ”Lusmecon” (-) 60 057,70 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 65/2021-02 din « 27» января  2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

060554292
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  +Altele: 
Переговоры без предварительного опубликования 
объявления на участие

Obiectul achiziției Работы по ограждению территории в Региональном 
спортивном комплексе м.Комрат (повторно)

Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale 
şi lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției 574 670,24
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 
Link: 

Data publicării anunțului de participare ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/
PROCEDURILE NEGOCIATE №65/2021 от 13.10.2021 г.

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Решение №65/2021 от 19.10.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «Dovinik»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/11 

Data: 22 октября 2021 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 574 670,24

Inclusiv TVA: 689 604,29
Termen de valabilitate 31.12.2022 г.
Termen de execuție 1  (один) месяц с момента регистрации договора

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  Изменение банковских реквизитов
Temeiul juridic лит. b) п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ  «О государственных 

закупках» №131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

1.Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2021 г. на прод-
ление срока действия Договора №21/11 от 22.10.2021 г. 

Alte informații relevante Nu a fost
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

19 октября 2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Работы по ограждению 
территории в Региональном спортивном комплексе м.Комрат (повторно). 

Договор подряда был заключен с компанией SRL «DOVINIK». В связи с началом нового бюджетного года, были 
изменены реквизиты на проведение оплаты, а именно код IBAN MD28TRPDAG319220M14501AG был изменен 
на код IBAN  MD82TRPDAG319220M14501AE.

Принято решение внести изменение в Договор подряда №21/11 от 22.10.2021  года по изменению реквизитов 
бенефициара.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с началом нового бюджетного года были изменены реквизиты на проведение оплаты.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.65/2021-
02 din 26.01.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind изменении реквизитов бенефициара  
на проведение оплаты в  Договоре подряда №21/11  от 22.10.2021   г., заключенного с   
SRL «DOVINIK»  по объекту «Работы по ограждению территории в Региональном спортивном комплексе 
м.Комрат (повторно)».

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv 
TVA

SRL «DOVINIK» собственный №2 «27» января 2022 г. - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ştefan 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. 1 din 16.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al 
Frecvenţelor Radio”

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 

22/20
Număr de telefon 022 785729
Număr de fax 022 785727
E-mail oficial snfr@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Todica, 022 785742 

e-mail: etodica@snfr.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri R  

Licitație deschisă □  Altele:
Obiectul achiziției Serviciile de deservire tehnică și reparație a trans-

portului auto 
Cod CPV 50110000-9
Valoarea estimată a achiziției 226 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639729923218
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639729923218?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 17.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz) nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii R      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu R     Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: buget propriu (autogestiune)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.01.2022

Denumirea operatorului economic „ARIA-DUCA” SRL 

mailto:snfr@snfr.md
http://www.snfr.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729923218?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729923218?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19/01-1
Data: 19.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 217 999,17
Inclusiv TVA: 261 599,00

Termen de valabilitate până la 31.12.2022

Termen de execuție 19.01.2022-31.12.2022

II. 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: Modificarea rechizitelor bancare
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) al Legii privind achizițiile publice nr. 

131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) NU
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Natura, cantitatea și amploarea serviciilor nu se modifică.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 

Operatorul economic a modificat rechizitele bancare.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 16.02.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea Contractului nr. 19/01-1 din 19.01.2021.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

 „ARIA DUCA” SRL Nr. 1 16.02.2022     -----------  ------------

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. Ştefan 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. 1 din 08.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Dondușeni
Localitate Orașul Dondușeni
IDNO 1007601006793
Adresa Str.Independenței,49
Număr de telefon 0251-2-22-03
Număr de fax 0251-2-46-05
E-mail oficial primariadonduseni@mail.ru
Adresa de internet ---
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Padnevici Alina 

Tel.079549332
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției PE : Aprovizionarea cu apă a or.Dondușeni. Construcția 

și reconstrucția rețelelor de canalizare în or.Dondușeni. 
,,Elaborarea documentației de proiect , desene tehnice, 
devize și memoriu explicativ.”

Cod CPV 71300000-1 - Servicii de inginerie
Valoarea estimată a achiziției 2 399 977,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21012739
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1569934092690

Data publicării anunțului de participare 02.10.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

---

II. 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]bug.de stat,bug.loc.

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.10.2019

Denumirea operatorului economic SRL ApcanProiect

mailto:primariadonduseni@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71300000-1
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2019-0000001095
Data:29.11.2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  1 680 000,0
Inclusiv TVA:  2 016 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 31.12.2023

III. 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 privind achiziţiile publice, Art.76 
alin.7 pct.1, pct.2

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
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Contractul nr.2019-0000001095 din 24.03.2021 este un contract multianual de executare a serviciilor solicitate, con-
form art.76 alin.7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proce-
duri de achiziție publică, în următoarele situaţii: 
c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial;

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Conform art.76, alin.7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modifi-
cate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii:  
b) modificarea nu afectează natura generală a contractului.

V. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2019-
0000001095 din 24.03.2021

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SRL ApcanProiect 1 08.02.2022 133000,0 159600,0
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____1______ din __18,01,2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnaziul gradinita de copii G. Sirtmaci
Localitate UTA Gagauzia
IDNO 1011601000572
Adresa Mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurina 59
Număr de telefon 0-291-2-78-13
Număr de fax 0-291-2-39-76
E-mail oficial Gimn-sad.sirtmac@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Constantinova Maria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  v

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției 15800000-6
Cod CPV
Valoarea estimată a achiziției Nr: 21049567
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1641200018551
Data publicării:03.01.2022

Data publicării anunțului de participare
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 □v     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 □ v    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL Baguette

mailto:Gimn-sad.sirtmac@mail.ru
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4 
Data: 18.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:       62820.9
Inclusiv TVA:   67858.50

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție

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  □ v
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
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
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

________SRL  Baguette __lot № 4. __ produse lactate
Количество продукций 6620 штук.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_______отказ поставщика от сотрудничества  по собственному желанию. Согласно их письма. Не устраивает 
поставки продукции _по тендеру.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din ________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____ о поставки молочной продукции.____

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL BAGUETTE 4 18.01.2022 62820.9 67858.50

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   23.02.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-391
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-323, 022-436-388, 022-436-391

tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot 

în parte)

Lot 1
45453000-7

45453000-7

Modernizarea sistemului in-
terior de încălzire și alimen-
tare cu ACM în blocul locativ 
din str. Milescu Spătaru 21/3 
(două scări) 

Conform anexelor 1,1.1,1.2

bloc locativ 
(2 scari, 71* 

apartamente)

- coloanele verticale și colectoare-
le pentru încălzire și alimentare cu 
ACM (de la punctul termic individu-
al (PTI) până la ieșirea din contoare 
montate în dulapuri).

- distribuția pe orizontală: 
pentru încălzire - de la contoarele 
de energie termică până la calorife-
rele din apartamente; pentru ACM 
- de la ieșirea din apometre până la 
robinetele din apartamente

2 750 000

https://achizitii.md
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Lot 2

Modernizarea sistemului in-
terior de încălzire și alimen-
tare cu ACM în blocul locativ 
din str. Milescu Spătaru 21/4 
(două scări)

 Conform anexelor 2,2.1,2.2

bloc locativ 
(2 scari, 71* 

apartamente)

- coloanele verticale și co-
lectoarele pentru încălzire și ali-
mentare cu ACM (de la punctul ter-
mic individual (PTI) până la ieșirea 
din contoare montate în dulapuri).

- distribuția pe orizontală: 
pentru încălzire - de la contoarele 
de energie termică până la calorife-
rele din apartamente; pentru ACM 
- de la ieșirea din apometre până la 
robinetele din apartamente.

2 750 000

Lot 3

Modernizarea sistemului inte-
rior de încălzire și alimentare 
cu ACM în blocul locativ din 
str. Calea Ieșilor 59/1 (una sca-
ra) 

Conform anexelor 3,3.1,3.2

bloc locativ 
(1 scară, 36* 

apartamente)

- coloanele verticale și co-
lectoarele pentru încălzire și ali-
mentare cu ACM (de la punctul ter-
mic individual (PTI) până la ieșirea 
din contoare montate în dulapuri).

- distribuția pe orizontală: 
pentru încălzire - de la contoarele 
de energie termică până la calorife-
rele din apartamente; pentru ACM 
- de la ieșirea din apometre până la 
robinetele din apartamente.

1 150 000

*Notă: numărul de apartamente efectiv va depinde de numărul contractelor de investiții semnate cu fiecare apartament.

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

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

Nu Ѵ
Da □

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

Nu Ѵ
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-
niu, rețea de stații PECO.

Alte informații:

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

23.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu Ѵ

Da □

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

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin
Tipul entității contractante și 
obiectul principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Achiziție de valoare mică
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Detergenți și unelte pentru lucrări de sanitare 
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642497265205

Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/31461
Data publicării:18.01.2022 ora 11:24

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.8 din 17.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”DENIADI” SRL

IDNO 1003600022839

Date de contact tel. 022639971,079577288 e-mail: deniadi_nataly@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

306 742,98 - valoarea ofertei câștigătoare

456 965,18 - valoarea ofertei celei mai ridicate

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Detergenți și unelte 
pentru lucrări de sani-

tare
39830000-9 8 21.02.2022

368 091,58

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin
Tipul entității contractante și 
obiectul principal de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri directe fără publicarea anunțului de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

pct. 128, subp. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile pu-
blice folosind procedura de negociere.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Pilonii din metal
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 
Link:

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

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 

 



205

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1525 FEBRUARIE 2022, VINERI

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.9 din 17.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Compania Electrică”SRL

IDNO 1003600092733

Date de contact tel. 022505047, e-mail: compania.electrica.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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

404 857,50 - valoarea ofertei câștigătoare

584 967,75 - valoarea ofertei celei mai ridicate

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de măs Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Pilonii din metal 44212221-4 9 buc. 18/02-2022 18.02.2022 485 829,00
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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 22.02.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-347
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Onoi Victoria
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 for-
mă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gaze-
lor naturale □

      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(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 Asigurare

Anunțul de participare 21049573

Data publicării: 03.01.2022

Link:https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1641208242732

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: □
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 4  din 10.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire C.A. General Asigu-
rări S.A.

Moldasig S.A.

IDNO 1016600035165 1002600053315

Date de contact 

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

Republica Moldova

mun.Chișinău, str. 
Alexandr

Pușkin 47/5.

Republica Moldova

mun.Chișinău, 

str. Albișoara nr.42.

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □          Da □       Nu □          

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □         Da □       Nu □         

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

Lot 1 - 45 000,00 lei;

Lot 2 - 210 000,00 lei

Lot 3 – 68 842,00 lei

Lot 5 – 40 400 lei

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, inclu-
siv TVA

C.A. General Asigurări S.A.
1 Lot 1

Servicii de asigurare a mijloacelor 
fixe pentru anul 2022 la Contract-
ul de ipotecă 2/1 din 20.01.2016.

66510000-8 78 unități nr.2022012 
din 

22.02.2022

45 000,00

2 Lot 2

Servicii de asigurare a mijloacelor 
fixe pentru anul 2022 la Contract-

ul de gaj 2/2 din 06.06.2016.

66510000-8 14 unități nr.2022013 
din 

22.02.2022

210 000,00

3 Lot 3

Servicii de asigurare a mijloacelor 
fixe pentru anul 2022 la Contrac-

tul de gaj 3 din 05.07.2021.

66510000-8 5 unități nr.2022014 
din 

22.02.2022

68 842,00

Moldasig S.A.
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4 Lot 5

Servicii de asigurare de răspun-
dere pentru prejudiciile cauzate 

vieții, sănătății sau bunurilor altor 
persoane, precum și mediului 

înconjurător, în caz de avariere la 
obiectele industriale periculoase 

la ”Termoelectrica” SA pentru 
anul 2022

66510000-8 5 unități nr.2022015 
din 

22.02.2022

40 400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din     22.02.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-401, 022-436-388
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Maldur Olesea
Tipul autorității contractante și obiec-
tul 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 și al gazelor naturale 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportu-
rilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor Microsoft
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640851905263 (21049490)

Data publicării: 30 decembrie 2021
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1640851905263

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-1640851905263
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.  
1_   din  09.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.M.”Orange Moldova”S.A.
IDNO 1003600106115
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, tel. 0-691-98-021, 

e-mail: corporate@orange.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

(buc)

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

LOT 
1

A
pl

ic
aț

ii 
de

 
bu

si
ne

ss
 ș

i 
pr

od
uc

tiv
i-

ta
te

Microsoft 365 Apps for 
enterprise

48310000-4 350 2022016 din 
22.02.2022

852 480,00

Microsoft Visio Plan 20 

Microsoft Project Plan 
3

10 

Denumire ”BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V, tel. 022-870-140, 

e-mail: office@bts.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu  □   
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

(buc)

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

LOT 
2

Licențiere sistem de operare Micro-
soft Windows Server Standard 2019 
64 Bit English

48620000-0 1 2022017 din 
22.02.2022

36 704,16

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea Motorină Euro 5
                                                                 (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
                                                             (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale” cu două eta-
pe: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de 
licitație restrânsă. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la 
etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

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 bunu-

rilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Speci-
ficarea 
tehnică 
deplină 
solicita-
tă, stan-
darde de 
referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta USD

1. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri 500 000

SM590-
2017

GOST 
305-82

575 600 USD *

1,1512 per litru

       * Factura se emită în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM la data emiterii facturii. Plata pentru bunurile 
primite se va efectua în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM la data plății.

       * Prețul în USD pentru un litru se indică cu 4 cifre după virgulă (zeci de miimi): 0,0000 USD

9.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va 
selecta):

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contrac-
tului de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la 
depozitele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.06.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se 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 este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea 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 confirmat prin semnătura și ștampila 

umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoane-
lor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoa-
nelor juridice

Obligatoriu

3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatoru-
lui

Obligatoriu

4. Certificatul de conformitate 
sau certificate de inspecție 
a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatoru-
lui

Obligatoriu

5. Certificatul despre lipsa da-
toriilor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, 
valabil la data prezentării

Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 60 zile 
calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în acest 
domeniu

Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nego-
ciate), după caz: măsură strict necesară, de maximă urgență ca urmare a creșterii semnificative a traficu-
lui feroviar și cantității mărite a consumului obișnuit de motorină

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 este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate 
numai de candidați selectați la etapa a doua.

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea candidaturilor pe:  [data]  11.03.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea candidaturilor pe:  [data]  11.03.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir.97. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora 
au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost 
depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chișinău, bd.  Ştefan 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 Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  22.02.2022
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33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

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 este cazul, nu se aplică

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): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, să includă TVA.

37.2. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigila-
te prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM USD-MDL la data plății, 
termenul de plată 60 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a locomotivelor (Clasa 4 de asigurări gen-
erale: asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale 
ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale” cu două eta-
pe: depunerea candidaturilor pentru prima etapă și depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de 
licitație restrânsă. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la 
etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

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/servi-

ciilor/lucrărilor solicitate
Unita-tea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 
standarde de referință

Valoarea estimată

fără TVA,

valuta MDL

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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1.

Servicii de 
asigurare

 (66510000-
8)

Servicii de asigurare facul-
tativă a 12 locomotive de 
tip TE33AC, va acoperi ur-
mătoarele riscuri: accidente 
feroviare, răsturnări, deraieri, 
ciocniri, coliziuni cu alte ve-
hicule; incendiu sau explozia 
vehiculului asigurat; feno-
mene naturale; prăbușiri al 
obiectelor de zbor pilotate 
și a părților acestora și/sau 
prăbușirii sau căderii altor 
obiecte, construcții, poduri, 
inclusiv fragmentele acesto-
ra; furtul vehiculului, acțiuni 
ilicite ale terțelor persoane, 
vandalism, etc.

Conform Anexei 2 200 000,00

9.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: prestarea serviciilor se efectu-
ează pentru 12 luni (365 de zile), pe parcursul anilor 2022–2023

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an (365 de zile) din data semnării

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se 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 este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

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

teriului/cerinței
Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Candidatură Original confirmat prin semnătură și 

ștampilă umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul de 
stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Prezentarea Licenței de activitate 
ce conține Clasa 4 – asigurările de 
vehicule de cale ferată

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Certificatul privind existența sau 
lipsa datoriilor față de bugetul pu-
blic național (eliberat de Inspecto-
ratul Fiscal)

Prezentarea certificatului privind existen-
ța sau lipsa datoriilor față de bugetul pu-
blic național în original

Obligatoriu
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5. Moneda și termenul de plată MDL. Prima de asigurare se va achita tri-
mestrial

Obligatoriu

6. Contract Prezentarea proiectului contractului cu 
anexarea condițiilor de asigurare de vehi-
cule de cale ferată

Obligatoriu

7. Franșiza La asigurarea facultativă a locomotivelor 
nu se va aplica franșiza, va fi 0 (zero)

Obligatoriu

8. Reasigurare* Reasigurarea este obligatoriu să fie făcută 
cu societăţi de reasigurare cu rating mi-
nim A– (A minus) conform datelor compa-
niilor de rating la nivel internațional: Fitch 
Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s

Obligatoriu**

9. Candidatul nu este supus în pre-
zent sau în ultimele 24 luni unor 
proceduri de administrare specială 
instituită de către organul compe-
tent din domeniu care se răsfrînge 
în partea ce ține de stabilitatea 
economico-financiară și perfor-
manțele companiei de asigurări

Act-dovadă eliberat de Autoritatea de Su-
praveghere

Obligatoriu

10. Candidatul nu deţine obligaţiuni 
scadente și neonorate integral 
faţă de autoritatea contractan-
tă și nu are litigii cu autoritatea 
contractantă

Prezentarea declarației pe proprie răspun-
dere prin care se confirmă ca nu există 
obligaţiuni scadente și neonorate sau liti-
gii cu autoritatea contractantă

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz: recomandațiile Corpului de Control al Prim-ministrului (scrisoare nr.02-78-270 din 
12.01.2022) de a iniția o nouă licitație în virtutea expirării termenului contractului existent și necesi-
tații imperioase de a încheia contract nou pentru a nu afecta procesele operaționale a entității.

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 este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

*18.1. În calitate de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței „Reasigurare”, candidatul prezentă Asiguratului 
scrisoarea de la Reasigurător sau Broker privind angajamentul acestuia privind plasarea riscului asigurat pe 
piaţa internaţională de reasigurări.

**18.2. Scrisoarea Reasigurătorului sau Brokerului poate fi prezentată sub formă de copie, în con-
diţia prezentării originalului înainte de semnarea contractului. Scrisoarea trebuie să fie redactată pe 
o hîrtie cu antetul Reasigurătorului sau Brokerului și să conţină în mod obligatoriu:

– angajamentul de a informa autoritatea contractantă cu anticipaţie de nu mai puţin de 14 zile, 
în cazul rezilierii sau nulităţii contractului de reasigurare cu Asigurătorul;

– persoana și rechizitele de contact ale Reasigurătorului sau a reprezentantului legal al acestuia 
pentru eventuale precizări sau clarificări din partea autorităţii contractante.
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– companiile care vor subscrie riscul pe piaţa internaţională și procentul riscului prescris pentru 
fiecare în parte.

18.3. Nu se admite de a nu recunoaște drept cazuri asigurate evenimentele survenite în urma defecţiunii 
mecanice sau electrice;

18.4. În cadrul evaluării candidaturilor, Grupul de lucru al CFM își rezervă dreptul de a respinge candida-
turile asigurătorilor care au înregistrat indicatori financiari negativi (pierderi pe ultimul an financiar) sau dau 
dovadă de risc sporit de neonorare a obligațiunilor contractuale.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
Notă: pentru prima etapă de depunerea candidaturilor oferte NU se prezintă. Oferte vor fi prezentate 
numai de candidați selectați la etapa a doua.

21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:
  Depunerea candidaturilor pe:  [data]  11.03.2022  pînă la: [ora exactă]  16:00

  Deschiderea candidaturilor pe:  [data]  11.03.2022  pînă la: [ora exactă]  16:00

22. Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir.97. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora 
au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost 
depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan 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 Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică
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31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  23.02.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

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 este cazul, nu se aplică

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): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a 12 locomotive TE33AC (caracteristice în anexa) 
ce aparțin Î.S. „Calea Ferată din Moldova” cu valoarea 3 455 285 EUR per unitate, 41 463 420 EUR pentru 12 
unități

37.2. Asigurarea valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, României, Ucrainei

37.3. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigila-
te prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun

37.4. Plicul va conţine înscrisul: licitația „achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă a loco-
motivelor”
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ИНФОРМАЦИЯ

стоимости и основных параметров тепловоза ТЕ33АС

1. Стоимость:

 Согласно Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2020 года (Приложение D) к Контракту 
поставки 12-ти локомотивов от 06 ноября 2018 года:

 – Стоимость одного тепловоза ТЕ33АС составляет   3 455 285,00 €

 – Стоимость 12-ти тепловозов ТЕ33АС составляет 41 463 420,00 €

2. Технические параметры:

№ Наименование параметра Показатели

1 Модель тепловоза ES44ACi (ТЭ33АС / ТЕ33АС)

2 Вес 138 тонн

3 Длина 21 894 мм

4 Ширина 3 119 мм

5 Высота 4 988 мм

6 Габарит 1-Т согласно ГОСТ 9238-83

7 Номинальная мощность 2 982 кВт

8 Максимальная скорость 120 км/ч

9 Рабочая температура окружающей среды от –400С до +500С

10 Непрерывное тяговое усилие 427 кН (43 540 кгс)

11 Максимальное тяговое усилие 534 кН (54 450 кгс)

12 Емкость топливного бака 6 500 литров

13 Емкость системы подачи песка 500 литров

14 Объём системы охлаждения 1 325 литров

15 Объём масляной системы двигателя 1 268 литров

16 Минимальный радиус проходимых кривых 125 м, при скорости 5 км/ч

17 Тип компрессора поршневой

18 Объём главных воздушных резервуаров 1 800 литров

19 Тип тормозов Электронный пневматический тормоз

20 Тип торможения Колодочный, одна тормозная колодка на колесо

21 Дизельный двигатель модель GEVO V 12

22 Тип 12-ти цилиндровый, 4-х тактный с турбонаддувом

23 Максимальная частота вращения коленчатого вала 
двигателя 1050 об/мин

24 Минимальная частота вращения коленчатого вала 
двигателя 335 об/мин

25 Впрыск топлива Электронный

26 Используемое топливо Дизельное топливо согласно ГОСТ 305-82

27 Тип передачи Электрическая Переменно Переменного тока (АС/АС)

28 Аккумуляторная батарея тип Герметичная свинцово кислотная 70,4 В постоянного 
тока

29 Токовая характеристика батареи 450 А/часов

30 Кабина управления

Две каждая для 1 машиниста – 1 помощник (на кабину), 
оборудованы Пультом управления, сидением для 
экипажа, наличие системы кондиционирования и 
подогрева воздуха
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Servicii de deservire tehnică periodică 

și reparații auto și piese de schimb auto 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.
app.gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

lor/lucrărilor solicitate

Unitate 
de mă-

sură
Cantitate Specificarea 

tehnică
Valoarea estimată 

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1.

50000000-5

Lotul 1. CP Bălți

Bucată 12

Conform 
anexei nr.1.1 

și 1.2
109 000,00

1.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 54 000,00

1.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 55 000,00

2. 
50000000-5

Lotul 2. CP Briceni

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

2.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

2.1 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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3.

50000000-5

Lotul 3. CP Cahul

Bucată

4 Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 36 333,33

3.1 Deservire tehnică periodică 4 Conform ane-
xei nr.1.1 18 000,00

3.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto 4 Conform ane-

xei nr.1.2 18 333,33

4.

50000000-5

Lotul 4. CP Călărași

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

4.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

4.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

5.

50000000-5

Lotul 5. CP Cantemir

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

5.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

5.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

6.

50000000-5

Lotul 6. CP Căușeni

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

6.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

6.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

7.

50000000-5

Lotul 7. CP Ceadâr Lunga

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

7.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

7.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

8.

50000000-5

Lotul 8. CP Cimișlia

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

8.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

8.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

9.

50000000-5

Lotul 9. CP Comrat

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

9.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

9.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

10.

50000000-5

Lotul 10. CP Drochia

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

10.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

10.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67
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11.

50000000-5

Lotul 11. CP Edineț

Bucată
3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

11.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

11.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

12.

50000000-5

Lotul 12. CP Florești

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

12.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

12.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

13.

50000000-5

Lotul 13. CP Hîncești

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

13.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

13.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

14.

50000000-5

Lotul 14. CP Leova

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

14.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

14.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

15.

50000000-5

Lotul 15. CP Nisporeni

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

15.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

15.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

16.

50000000-5

Lotul 16. CP Ocnița

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

16.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

16.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

17.

50000000-5

Lotul 17. CP Orhei

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

17.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

17.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

18.

50000000-5

Lotul 18. CP Rezina

Bucată 4

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 36 333,33

18.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 18 000,00

18.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 18 333,33
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19.

50000000-5

Lotul 19. CP Râșcani

Bucată
3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

19.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

19.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

20.

50000000-5

Lotul 20. CP Sângerei

Bucată 4

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 36 333,33

20.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 18 000,00

20.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 18 333,33

21.

50000000-5

Lotul 21. CP Soroca

Bucată 3

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 27 250,00

21.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 13 500,00

21.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 13 750,00

22.

50000000-5

Lotul 22. CP Ştefan Vodă

Bucată 2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

22.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

22.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

23.

50000000-5

Lotul 23. CP Taraclia

Bucată
2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

23.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

23.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

24.

50000000-5

Lotul 24. CP Ungheni

Bucată
2

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 18 166,67

24.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 9 000,00

24.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 9 166,67

25.

50000000-5

Lotul 25. Chișinău

Bucată 52

Conform ane-
xei nr.1.1 și 1.2 2 320 250,00

25.1 Deservire tehnică periodică Conform ane-
xei nr.1.1 1 004 833,33

25.2 Servicii de reparații auto și piese 
de schimb auto

Conform ane-
xei nr.1.2 1 315 416,67

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 2 983 333,33
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contractan-
te, în termen de până la 24 ore, pe parcursul anului 2022.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu ____________________________________________
_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea 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

Oferta Original - formularul ofertei Anexa nr.2 la prezentul anunț, completat 
integral, confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Specificația tehnică și de 
preț

Completat integral conform Anexei nr. 1.1 și Anexei  nr. 1.2 la prezentul 
anunț, confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Dovada înregistrării persoa-
nei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale.

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – confirmat prin 
semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire a con-
tului bancar

Copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin 
semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA Copie - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. După caz

Certificat de efectuare re-
gulată a plății impozitelor, 
contribuțiilor.

Original- Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, con-
tribuţiilor (valabil la data deschiderii ofertei) - eliberat de Inspecto-
ratul Fiscal Principal de Stat, confirmat prin semnătura electronică, 
ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile 
gratuit pentru autoritatea contractantă care deține  informațiile 
privind lipsa/existența restanțelor.

Obligatoriu

Capacitatea de exercitare a 
activității profesionale

Copie -Licență de activitate/autorizație de activitate, autorizație 
ANTA - Valabilă la data deschiderii ofertei.

Confirmat prin semnătura electronică de către ofertant.
Obligatoriu
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Capacitatea financiară a 
ofertantului 

Copie - Situația economico-financiară a ofertantului se confirmă 
prin prezentarea situațiilor financiare pentru ultimii 3 ani de activi-
tate. Confirmat prin semnătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Declarația privind lista prin-
cipalelor servicii similare 
prestate în ultimii 3 ani de 
activitate

Prestările de servicii și experiența similară în activitate, în ultimii 3 
ani, minimum:

Pentru Lotul Nr. 25 Chișinău: 3.000.000,00 lei pentru fiecare an;

Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți: 500000, 00 lei pentru fiecare an;

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 25): 150000,00 
lei pentru fiecare an;

Se confirmă prin anexa nr.12 la  ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, confir-
mat prin semnătura electronică de către ofertant. (experiența similară).

Obligatoriu

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și echi-
pamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunză-
toare a contractului

Declarație cu privire la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice 
de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea cores-
punzătoare a contractului. Original - confirmat prin semnătura 
electronică de către ofertant. Dotarea tehnică, baza tehnico-ma-
terială, confirmarea existenței cerințelor de mai jos se asigură prin 
prezentarea certificatelor metrologice și transmiterea pozelor 
utilajului:
Pentru Lotul Nr. 25 Chișinău:
- Diagnosticarea computerizată – min. 2 utilaje;
- Elevatoare – min. 12 utilaje amplasate pe același teritoriu;
- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj 3D;
- Reparația sistemelor de climatizare – min. 2 utilaje;
- Canal de inspecții – min. 3 utilaj amplasate pe același teritoriu;
- Camera de vopsit – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;
- Stand tinichigerie  – min.1 utilaj;
- Spațiu pentru curățătorie și polisare - min.1 utilaj;
- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 2 standuri ;
instalare/montare și 1 stand balansare;
- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.
Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:
- Diagnosticarea computerizată – min. 1 utilaje;
- Elevatoare – min. 6  utilaje amplasate pe același teritoriu;
- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj 3D;
- Reparaţia sistemelor de climatizare – min. 1 utilaje;
- Canal de inspecții – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;
- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 1 standuri ;
instalare/montare și 1 stand balansare;
- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.
Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 25):
- Diagnosticarea computerizată – min. 1 utilaje;
- Elevatoare – min. 1 utilaje amplasate pe același teritoriu;
- Reglarea unghiurilor – min. 1 utilaj ;
- Canal de inspecții – min. 1 utilaj amplasate pe același teritoriu;
- Instalarea/montarea și balansare anvelopelor – min. 1 standuri ;
instalare/montare și 1 stand balansare;
- Aparat reglat faruri – min. 1 utilaj.

Obligatoriu
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Declarație cu privire la per-
sonalul calificat, experiența 
profesională

Declarație cu privire la personalul; Original -confirmat prin semnă-
tura electronică de către ofertant.; informații referitoare la studiile, 
pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, 
precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea con-
tractului și anume să dispună de personal antrenat în serviciul de 
reparație în cantitate de: 

Pentru Lotul Nr. 25 Chișinău:
-  min. 10 lăcătuși auto;
-  min. 3 electricieni auto; 
-  min. 2 vopsitor auto;
-  min.2 tinichigii;
-  min.1 sudor;
-  min.2 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.
Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:
-  min. 3 lăcătuși auto;
-  min. 1 electricieni auto;
-  min.1 sudor;
-  min.1 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.
Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 25):
-  min. 1 lăcătuși auto;
-  min. 1 electricieni auto;
-  min.1 sudor;
-  min.1 specialist pentru balansarea și instalarea/montarea roților.

Obligatoriu

Declarație cu privire la 
măsurile organizatorice 
în procesul de deservire 
tehnică.

Original -confirmat prin semnătura electronică de către ofertant.
Declarația pe proprie răspundere cu privire la măsurile referitoare 
la organizarea logisticii, procesului de deservire, cu prezentarea 
documentelor confirmative referitor la existența și organizarea 
următoarelor cerințe minime prin existența:
Pentru Lotul Nr. 25 Chișinău:
- Existența ghișeului managerial;
- Încăpere organizată în calitate de loc de așteptare pentru 
reprezentații Beneficiarului – 3 buc;
- Parcare auto monitorizată video – min 10 locuri;
- Monitorizarea video a locurilor de muncă cu posibilitatea de 
supraveghere de către beneficiar printr-un monitor
- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alătu-
rată în imediata apropiere.
- Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autorizat.
-  Asigurarea unui autoturism de schimb pentru perioada reparației, 
care are aceleași proprietăți funcționale
Pentru Lotul Nr. 1 CP Bălți:
- Existența ghișeului managerial;
- Încăpere organizată în calitate de loc de așteptare pentru 
reprezentații Beneficiarului – 1 buc;
- Parcare auto monitorizată video – min 3 locuri;
- Monitorizarea video a locurilor de muncă cu posibilitatea de 
supraveghere de către beneficiar printr-un monitor
- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alătu-
rată în imediata apropiere.
- Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autori-
zat(sau sub contractare).

Pentru restul loturilor (cu excepția loturilor Nr. 1 și 25):
- Parcare auto– min 1 locuri;
- Depozitul de piese auto - pe aceiași adresă sau adresa alătu-
rată în imediata apropiere.
- Serviciul de evacuare prin deținerea evacuatorului autori-
zat(sau sub contractare).

Obligatoriu

Declarație cu privire la 
includerea imediată în pro-
cesul de reparație și deser-
vire tehnică a unităților de 
transport din gestiunea Î.S. 
„Poșta Moldovei”.

Declarație pe propria răspundere cu privire la includerea imedi-
ată în procesul de reparație și deservire tehnică  a unităților de 
transport din gestiunea Î.S. „Poșta Moldovei”(format liber) Original 
-confirmat prin semnătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu
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Amplasarea centrului de 
deservire al operatorului 
economic, în raport cu se-
diul central (garajul) al be-
neficiarului.

Declarația cu privire la distanța dintre centrul de deservire a ope-
ratorului economic, în raport cu sediul central (garajul) al benefi-
ciarului, indicat în kilometri. Original -confirmat prin semnătura 
electronică de către ofertant.

CP Bălți                s. Strîi, 17A, or. Bălți, mun. Bălți

CP Briceni str. Independenţei, 26, or. Briceni

CP Cahul str. Republicii, 17, or. Cahul

CP Călărași str. Eminescu, 17, or. Călărași

CP Cantemir str. Trandafirilor, 2, or. Cantemir

CP Căușeni str. Mateevici, 16, or. Căușeni

CP Ceadîr Lunga   str. Lomonosov, 20, or. Ceadîr-Lunga

CP Cimișlia str. Decebal, 14, or. Cimișlia

CP Comrat str. Pobedî, 48, or. Comrat

CP Drochia str. 31 August, 1, or. Drochia

CP Edineț str. Independenţei, 31, or. Edineț

CP Florești str. 31 August, 25, or. Florești

CP Hîncești str. Chișinăului, 1, or. Hîncești

CP Leova str. Independenţei, 6, or. Leova

CP Nisporeni str. Suveranităţii, 14, or. Nisporeni

CP Ocnița str. Independenţei, 62, or. Ocnița

CP Orhei str. Vasile Mahu, 129, or. Orhei

CP Rezina str. 27 August, 3, or. Rezina

CP Rîșcani str. Independenţei, 22, or. Râșcani

CP Sîngerei str. Independenţei, 87, or. Sîngerei

CP Soroca str. Independenţei, 73, or. Soroca

CP Ştefan Vodă str. Grigore Vieru, 1, or. Ştefan Vodă

CP Taraclia str. Mira, 16, or. Taraclia

CP Ungheni str. Boico, 2, or. Ungheni

Chișinău str. Piața Gării 3, mun. Chișinău

Obligatoriu

Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevă-
zute la art. 16 alin.(2) lit.(a) 
din Legea nr. 246/2017 eu 
privire la întreprinderea de 
stat și 

întreprinderea municipală.

Original - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Declarație pe propria răs-
pundere privind reparația 
urgentă a unităților de 
transport în cazuri excepți-
onale (în afara programului 
de lucru) sau ieșirea perso-
nalului specializat în teren 
la necesitate (în cazul când 
unitatea de transport poate 
fi reparată pe traseu).

Original - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant. Obligatoriu

Termeni de garanție 
Declarația cu privire la termenii de garanție acordați, date comple-
tate  conform anexelor nr 1.1. și 1.2, minim 6 luni sau 10 000 km. 
Original - confirmat prin semnătura electronică de către ofertant.

Obligatoriu

Notă Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile din data recepțio-
nării serviciilor. Obligatoriu
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii 
negociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________________
_______________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate preț.  

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: 
Declarație pe propria răspundere privind reparația urgentă a unităților de transport în cazuri excep-
ționale (în afara programului de lucru) sau ieșirea personalului specializat în teren la necesitate (în 
cazul când unitatea de transport poate fi reparată pe traseu).

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: 

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Oferta financiară 60 %
Oferta tehnică (utilaje și echipamente) 20 %

Personalul de specialitate calificat 10 %
Distanța pănă la service auto, km 10 %

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant:

1.”oferta financiară” se acordă astfel: 

a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma minima/suma (n)*procentul 
maxim alocat.

2. ”Oferta tehnică(utilaje și echipamente)” conform declarației dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar, se 
acordă astfel:

a)  pentru cantitatea maxima de utilaje conform specificației se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare 
respectiv;

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: Q(n)=cantitatea(n)/cantitatea maximă ofe-
rită*procentul maxim alocat.

3. ”Personalul de specialitate calificat” conform declarației cu privire la personalul calificat, se acordă astfel:

 a)  pentru numărul maxim de personal conform specificației se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare 
respectiv;

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: Nr. p(n)=numărul persoane(n)/numărul 
persoane maxim oferit*procentul maxim alocat.

4. ”Distanța până la service auto”  conform declarației cu privire la distanța dintre centrul de deservire a operatorului 
economic în raport cu sediul central (garajul) al beneficiarului, se acordă astfel:

a) pentru cea mai mică distanță se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: D(n)=distanța minima/distanța(n)*procen-
tul maxim alocat. 
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20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

26. 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)

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 
este cazul.

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da

sistemul de comenzi electronice nu

facturarea electronică da
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plățile electronice da

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)

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achizi-
ții sectoriale):  MD1

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb pentru tehnica de calcul 
 prin procedura de achiziție  licitație deschisă de mică valoare.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor  

și serviciilor poștale 74/2020 din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 
2. IDNO: 1003602006563
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.      
lot Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unita-tea 

de măsură

Canti-
tatea 
totală

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată

1 30200000-1
Placa de baza Socket 1151 (Intel  
Skylake/Kaby Lake) buc. 5

Conform 
caietului de 

sarcini 8000,00

2 30200000-1
Placa de baza Socket 1151-v2 (Intel 
Coffe Lake/Coffe Lake R) buc. 5 - ” - 9000,00

3 30200000-1
Placa de baza AM4 (AMD Ryzen 
3000,4000 and 5000 Series) buc. 5 - ” - 7000,00

4 30200000-1
Placa de baza Socket 1200 (Intel 
Coffe Lake/Coffe Lake R) buc. 5 - ” - 8000,00

5 30200000-1
Placa de baza Socket 1700 (Alder 
Lake) buc. 5 - ” - 12500,00

6 30200000-1 Procesor S1151, 4C/4T buc. 5 - ” - 16000,00
7 30200000-1 Procesor S1200, 4C/8T buc. 5 - ” - 14000,00
8 30200000-1 Procesor S1700, 4P+0E/8T buc. 5 - ” - 14000,00
9 30200000-1 Procesor S1700, 6P+4E/16T buc. 5 - ” - 35000,00

10 30200000-1 Procesor AM4, 6C/12T buc. 5 - ” - 29000,00

11 30200000-1
Ventilator procesor 
1150,1151,1155,1200 buc. 10 - ” - 4800,00

tel:%2B373%20251%2024279
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12 30200000-1 Ventilator procesor AM4 buc. 10 - ” - 3800,00
13 30200000-1 Thermal Paste buc. 20 - ” - 1800,00

14 30200000-1
Memorie 240pin 2GB DDR3 ECC 
Registered RAM buc. 24 - ” - 38400,00

15 30200000-1
Memorie 288pin 16Gb DDR4 ECC 
Registered  DRAM buc. 16 - ” - 14400,00

16 30200000-1 Memorie 288pin DIMM DDR4 DRAM 
3200MHz 4Gb buc. 10 - ” - 8000,00

17 30200000-1 Memorie 288pin DIMM DDR4 DRAM 
3200MHz 8Gb buc. 10 - ” - 10000,00

18 30200000-1 Memorie 288pin DIMM DDR4 DRAM 
3600MHz 16Gb buc. 10 - ” - 24000,00

19 30200000-1 3.5” HDD 500Gb SATA buc. 10 - ” - 9000,00
20 30200000-1 3.5” HDD 6.00Tb SATA, NAS Edition buc. 12 - ” - 43200,00

21 30200000-1
3.5” HDD 8.00Tb SATA, Surveillance 
Edition buc. 16 - ” - 83200,00

22 30200000-1
2.5” HDD  500GB SATA, 7200rpm, 7 
mm buc. 10 - ” - 12000,00

23 30200000-1 2.5” SATA SSD  250GB buc. 10 - ” - 8000,00
24 30200000-1 M.2 NVMe SSD  250GB buc. 10 - ” - 13000,00
25 30200000-1 M.2 NVMe SSD  500GB buc. 10 - ” - 16000,00

26 30200000-1
3.5” Server SAS 600GB 15K RPM 
12Gbps buc. 8 - ” - 52800,00

27 30200000-1
2.5” Server SAS 300GB 15K RPM 
12Gbps buc. 8 - ” - 59200,00

28 30200000-1
VideoCard PCI-Express 2GB GDDR5 
Low Profile buc. 5 - ” - 13000,00

29 30200000-1
VideoCard PCI-Express 4GB GDDR5 
Low Profile buc. 5 - ” - 23000,00

30 30200000-1 USB Flash Drive 16Gb USB 2.0 buc. 10 - ” - 700,00
31 30200000-1 USB Flash Drive 32Gb USB 3.0 buc. 10 - ” - 900,00
32 30200000-1 USB Flash Drive 64Gb USB 3.0 buc. 10 - ” - 1200,00
33 30200000-1 USB Flash Drive 128Gb USB 3.0 buc. 10 - ” - 3000,00
34 30200000-1 USB Flash Drive 256Gb USB 3.0 buc. 5 - ” - 3000,00
35 30200000-1 Monitor LED 24” buc. 5 - ” - 13000,00
36 30200000-1 Monitor LED 27” buc. 5 - ” - 19000,00

37 30200000-1
NetCard 10/100/1000Mb PCI-
Expres buc. 10 - ” - 2400,00

38 30200000-1 Cable FTP Level 5e (305m.) buc. 2 - ” - 2400,00
39 30200000-1 Conector Level 5 buc. 5 - ” - 650,00
40 30200000-1 10G SFP+ DAC Twinax Cable buc. 12 - ” - 14400,00
41 30200000-1 Keyboard, USB buc. 40 - ” - 5600,00
42 30200000-1 Mouse Optical, USB buc. 40 - ” - 3200,00
43 30200000-1 Bloc de alimentare, 550W buc. 20 - ” - 10000,00
44 30200000-1 Filtru de retea 8 Sockets, 1,8 M buc. 10 - ” - 1200,00
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45 30200000-1 Filtru de retea 8 Sockets, 3 M buc. 10 - ” - 1400,00
46 30200000-1 Filtru de retea 8 Sockets, 5 M buc. 10 - ” - 1600,00
47 30200000-1 Filtru aspirator tip 3M buc. 2 - ” - 2000,00

48 30200000-1 KVM SWITCH USB, 4 port, with 4 usb kvm 
cable buc. 20 - ” - 28000,00

49 30200000-1 CASCA AUDIO PLANTRONICS  “HW251N” buc. 10 - ” - 26000,00
50 30200000-1 Adaptor CASCA AUDIO  DA40, USB buc. 10 - ” - 8000,00

51 30200000-1 Unsoare pentru pelicula de fuziune Tube, 
minimal 10 gr. buc. 5 - ” - 2200,00

52 30200000-1 Talik pentru fotoreceptor Tube, minimal 
30 gr. buc. 5 - ” - 1050,00

53 30200000-1 Lubricant pentru cartuș conductiv Tube, 
minimal 20 gr. buc. 5 - ” - 600,00

54 30200000-1 LCD Screen Kit Cleaning Gel Tube, minimal 
100 gr. buc. 25 - ” -

5000,00
55 30200000-1 CD Disk Verbatim 700Mb buc. 100 - ” - 200,00
56 30200000-1 DVD Disk Verbatim 4.7Gb buc. 100 - ” - 300,00

57 30200000-1 DVD Disk Double Layer DVD+R Verbatim 
8.5Gb buc. 100 - ” - 500,00

58 30200000-1 Baterie Lithium CR2032 buc. 40 - ” - 2400,00

    Total       750000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admit 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini 

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate electronic și/sau 
semnate și ștampilate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică
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16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț pentru fiecare 
lot în parte și corespunderea specificației tehnice.
 
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
20. până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.
21. pe: [data] conform SIA “RSAP”.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
23. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. 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”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

29. 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
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
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anunţ:14.01.2022
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.02.2022

34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

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): Nivelul 3, MD 111.

36. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________
37. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de asigurare auto prin procedura de achiziție

licitație deschisă  de mică  valoare.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cant

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

66514110-0 Servicii de asigurări auto Diverse Conform 
anexei 

Conform caietului de 
sarcini 580 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț  și corespunde-
rea specificațiilor tehnice.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

19. până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

20. pe: [data] conform SIA “RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană. 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică
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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:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.02.2022

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3 MD-111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Serviciilor de de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare prin procedura de 

achiziție licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 din 
21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor soli-

citate

Un de 
măs

Cantita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-

rință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte), lei

50411300

LOT I

Verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare 
(contoarele de energie 
electrice) dintre care:

buc 60900 Conform caietului de 
sarcini

1 350 000

1.Contoare de energie 
electrică monofazate cu 
inducție ;

buc 4600

2.Contoare de energie 
electrică monofazate elec-
tronice ; buc

49500

3.Contoare de energie elec-
trică trifazate cu inducție ; buc

600

4.Contoare de energie elec-
trică trifazate electronice ;

buc 6000

5.Contoare de energie elec-
trică trifazate electronice 
multifuncțional.

buc 200

tel:%2B373%20251%2024279
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50411300

LOT II

Verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare 
(transformatoare de cur-
rent; aparate pentru mă-

surarea curentului de scurt  
circuit și buclei  faza-zero)

buc 1810

ГОСТ 8.217-2003

Трансформаторы 
тока

Методика поверки

100 000

Transformatoare de curent 
0,4 kV

buc 1600

Transformatoare de curent 
10 kV

buc 210

Aparate pentru măsurarea 
curentului de scurt  circuit 
și buclei  faza-zero

buc
9 NML 8-2019

50433000-9

LOT III

Servicii de calibrare

50 000

Mijloace de măsurare a 
presiunii 15

Mijloace de măsurare me-
dicale 25

Mijloace de măsurare a 
temperaturii 4

Valoarea estimativă totală 1 500 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se  admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Verificările pentru LOT  I-II, vor fi  efectuate 
la utilajul  SA „RED Nord” la adresa: mun. Bălți  str. Ştefan cel Mare 180A, pe parcursul anului 2022, la solici-
tarea beneficiarului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație): 
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Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Documente prezentate Oferta – original confirmată prin 
semnătură electronică și ștampila 
Participantului

Obligatoriu 

2 Documente și certificate prezentate Copia Certificatului de înregistrare a 
întreprinderii confirmată prin semnă-
tură electronică și ștampila Ofertan-
tului

Obligatoriu 

3 Documente și certificate prezentate Copia certificatului de acreditare cu 
domeniul la executarea lucrărilor cu 
locația SA RED-Nord

Obligatoriu 

4 Documente și certificate prezintate Copia certificatului de desemnare cu 
domeniul de desemnare la executa-
rea lucrărilor

Obligatoriu 

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), 
după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim de sca-
dere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot în parte 
și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă]  indicată în SIA “RSAP”.

 pe: [data] _ indicată în SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin  intermediul SIA “RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: indicată în  SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd 
ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu aplică
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25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (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):  Nive-
lul 3, MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: _________________________________________________________

33. Alte informații relevante: _____________________________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Hîrtiei Xerox prin procedura de achiziție

licitație deschisă de mică valoare

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

/lucrărilor solicitate

Un de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fiecare 

lot în parte)

1. 30197000-9 Hârtie xerox pachete 4500 Conform caietului de 
sarcini 250000

 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admit 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) ce-
rințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini 

Toate documentele să fie  semnate electronic 
și/sau semnate și ștampilate de către ofertant.

Obligatoriu 

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, 
pasul minim de scadere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și corespunde-
rea specificației tehnice.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

19. 

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

20. până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

21. pe: [data] conform SIA “RSAP”.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

23. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. 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”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

29. 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

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.02.2022

34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

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): Nivelul 3, MD 111.

36. Informația privind garanțiile solicitate: ________________________________________________

37. Alte informații relevante: _____________________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Uleiului pentru transformatoare prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor

/lucrărilor solicitate

Un de 
măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

09000000-3
Ulei  pentru

transformatoare 
tn 40 ± 10%   GOST  -1510-84

1200000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:termen de 60 zile calendaristice , 
transport feroviar sau transport auto la depozitul  SA  RED- Nord 

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

 
 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț  și corespunde-
rea specificației tehnice din caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

 
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

19. până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

20. pe: [data] conform SIA “RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

22. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate 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: romană 

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplic

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
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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 Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.02.2022

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 Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

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): Nivelul 3, MD 111.

35. Informația privind garanțiile solicitate: _________________________________________________

36. Alte informații relevante: _____________________________________________________________
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Cererea de oferte

ServiCii de NoN-CoNSultaNță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară

Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Leova

Țara: Republica Moldova 

Nr.Creditului: 6306-MD

Nr. CDO: MD-PSA-279947-NC-RFB

Publicat la data de: 25 februarie 2022
Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare și 
evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru 
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Leova.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru 
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Leova.

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi. 
Termenul limită de depunere a Ofertelor este 30 martie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți 
obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

file:///C:/Users/works/Documents/BAP/BAP%20nr.15%20din%2025.02.2022/javascript:void(0)
http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
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