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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  28.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani

IDNO 1007601009336

Adresa or.Rîșcani, str.Independenței 38

Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.achizitii.md@
mail.ru

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrativ - 
teritoriale

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 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 1 Îmbrăcăminte din beton asfaltic 

11 851 583,33

Lot nr.1 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 155 drum Rîșcani – Răcăria” 1 000 000

Lot nr.2 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 150 G 26 drum de acces spre s.Malinovscoe” 1 278 833,33

Lot nr.3 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 drum de acces spre s.Borosenii Noi” 1 125 916,66

Lot nr.4 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 161 R 12 Grinăuți - Ciobanovca” 833 333,33

Lot nr.5 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 140 drum de acces spre s.Horodiște” 833 166,66

Lot nr.6 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 147 Șaptebani - Gălășeni” 1 666 666,66

Lot nr.7 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 121 Mihăileni - Nicoreni” 923 416,66

Lot nr.8 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș” 999 583,33

Lot nr.9 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 159 M 5 drum de acces spre s.Sverdiac” 843 666,66

Lot nr.10 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R 7 drum de acces spre s.Păscăuți” 999 583,33

Lot nr.11 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151.1 drum de acces spre or.Rîșcani” 177 666,66
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Lot nr.12 ”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26” 1 169 750

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de 
calificare solicitate de către autoritatea contractantă

Alte informații:

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

Februarie - 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  _______________Vasile SECRIERU                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  28.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani

IDNO 1007601009336

Adresa or.Rîșcani, str.Independenței 38

Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.achizitii.md@
mail.ru

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrativ - 
teritoriale

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

Lucrări la piața regională en-
gross 1 Lucrări la piața regională en-

gross 3 750 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Prețul cel mai scăzut și corespunderea 
cerințelor de calificare solicitate de către au-
toritatea contractantă.
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II. Alte informații:

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

Februarie - 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  _______________Vasile SECRIERU                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23 decembrie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
IDNO 79592
Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  
Numărul de telefon/fax 022 822 237
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Samoila

022 822 237, elena.samoila@bnm.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 documentația de atribuire)

achiziții.contracte@bnm.md;

www.bnm.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)

Banca Națională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă față de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naționale este 
asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA, lei 

1 48422000-2

Servicii de audit extern al 
situațiilor financiare anuale, 
conturilor și registrelor Băncii 
Naționale a Moldovei

1 serviciu

Serviciile de audit extern 
se vor presta anual, pentru 
următorii ani de raportare: 
2020, 2021, 2022, 2023, 
2024

3 362 500,00

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

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

Nu □ +

Da □

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

Nu □ +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

VI. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție Trimestrul IV, 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  (semnat electronic)              

Ion STURZU

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 29.12.2020

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 022-409-775, 022-409-713

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 Chetrean Maria

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

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

mariana.leu@anp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ UM Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

Serviciii de reprație și întreținere a autovehiculelor

1

50
11

20
00

-3

Scoda Superb a.f. 2008 
motor diesel 1896 cm3,VIN: 

TMBCU23U489019508

1 
unitate

33
3 

33
3,

33
 le

i

2
Citroen Berlingo, a.f. 2009, 

motor diesel 1560 cm3,VIN: 
VF77E9HXB67018708

1 
unitate

3
STEYR A 680G, a.f. 1970, motor 

diesel 5795 cm3,nr. șasiu 
AAG1238

1 
unitate

4
ISUZU NRP 66P  a.f. 2008 motor 

diesel 4334 cm3, Nr. caroserii 
JAANPR66P87101572

1 
unitate

5
ISUZU NRP 66P  a.f. 2008 motor 
diesel 4334 cm3, Nr. caroseriei  

JAANPR66P87101556

1 
unitate

6
Ford Transit Bus 460 EF  a.f. 2015 

motor diesel FC61654. VIN: 
WF0HXXTTGHF61654

1 
unitate

7

Mercedes Benz Vito a.f. 
2012 motor TDI 2148 cm3 
VIN:WDF63970313732348

1 
unitate

8

Chevrolet Aveo a.f. 2013 
motor benzin 1398 

cm3,VIN:KL1TF69F9EB542725

1 
unitate

Reparaţia motorului (Ремонт двигателя)
- Demontarea și montarea motorului (Снятие и 

установка двигателя)
- Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка 

и сборка двигателя)
- Repararea complexă a chiulasei motorului 

(Комплексный ремонт головки блока)
- Alezajul cilindrilor (Расточка блока цилиндров)
- Schimbul pistoanelor, inelelor, bolţilor (Замена 

поршней, колец, пальцев)
- Şlefuirea arborelui cotit, schimbul bucşelor, bielă-

manivelă (Ремонт коленчатого вала, замена 
вкладышей коренных, шатунных)

- Schimb al pompei de apă (Замена водяной помпы)
- Schimb al rolelor de întindere (Замена ролика 

натяжителя)
- Schimbul curelei mecanismului de distribuţie 

(Замена ГРМ)
- Schimb al filtrelor de ulei, de aer și carburant 

(Замена фильтра масляного, воздушного, 
tопливного)

- Schimb al pompei de combustibil (Замена 
топливного насоса)

- Schimbul bujiilor (Замена свечей)
- Reparaţia turbinei (Ремонт турбины)
- Reparaţia cutiei de viteză (Ремонт коробки 

передач)

mailto:anp@anp.gov.md
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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9
Dacia Logan a.f. 2012 motor 

benzin 1149 cm3     VIN:.
UU1LSDA1P46662541

1 
unitate

10
Dacia Duster a.f. 2014 motor TDI 

1499 cm3.
VIN:UU1HSDADG51273841

1 
unitate

11
Dacia Duster a.f. 2014 
motor TDI 1499 cm3. 

VIN:UU1HSDADG51930454

1 
unitate

12
Dacia Duster a.f. 2014 
motor TDI 1499 cm3,        

VIN:UU1HSDADG52109762

1 
unitate

13
Peugeot Partner a.f. 2010 

motor TDI 1600 cm3, 
VIN:VF37J9HXBAJ665311

1 
unitate

14
Chevrolet Aveo a.f. 2013 
motor benzin 1398 cm3.
VIN:KL1TF69F9EB540979

1 
unitate

15
Chevrolet Aveo a.f. 2013 
motor benzin 1398 cm3.
VIN:KL1TF6939GB690253

1 
unitate

16
Chevrolet Aveo a.f. 2016 

motor benzin 1229 
cm3,VIN:KL1TF6939GB690253

1 
unitate

17
Chevrolet Aveo a.f. 2016 

motor benzin 1229 cm3,VIN: 
KL1TF6939GB695525

1 
unitate

18
Chevrolet Aveo a.f. 2016 

motor benzin 1229 cm3,VIN: 
KL1TF6939GB691393

1 
unitate

19
Chevrolet Aveo a.f. 2016 

motor benzin 1229 cm3,VIN: 
KL1TF6939GB678949

1 
unitate

20
Chevrolet Aveo a.f. 2016 

motor benzin 1229 cm3,VIN: 
KL1TF6939GB686007

1 
unitate

21 Chevrolet Aveo a.f. 2016 
motor benzin 1229 cm3,VIN: 

KL1TF6939GB727233

1 
unitate

- Demontarea și montarea (Снятие и установка)
- Dezasamblarea și schimbul total de rulmente 

(Разборка и замена всех подшипников)
- Schimb al sincronilor (Замена синхронов)
- Schimb al pinionului mers înapoi (Замена 

шестерни задней передачи)
- Reparaţia discurilor de frînă (Ремонт тормозных 

дисков)
- Demontarea și montarea (Снятие и установка)
- Schimb al otgonului de mînă (Замена троса 

ручного тормоза)
- Schimb al rulmenţilor din faţă (Замена 

подшипников при необходимости, передние)
- Schimb al rulmenţilor din spate (Замена 

подшипников при необходимости, задние)
- Schimb al calelor (saboţi) din faţă (Замена колодок, 

передние)
- Schimb al saboţi la roţi din spate (Замена колодок, 

задние)
Diagnostica și deservirea sistemei elec-

trice (Диагностика и обслуживание 
электросистемы)

- Diagnosticarea la computator (Компьютерная 
диагностика)

- Schimb al generatorului (Замена генератора)
- Schimb al rulmenţilor, releului de reglare, cure-

lei generatorului (Замена подшипников, реле 
регулятора, ремень генератора)

- Schimb al demarorului (Замена стартера)
- Schimb al periilor, bucșelor (Замена щеток втулок)
- Schimb al releului de aspiraţie (Замена 

втягивающего реле)
- Schimb al bendiks (Замена бендикса)
- Iluminarea-fare, lampe (Освещение – фары, 

лампы)
Repararea mecanismului de direcţie (Ремонт 

системы управления)
- Profilactica servodirecţiei hidraulice (Профилактика 

гидроусилителя руля)
- Profilaxia mecanismului de direcţie (Профилактика 

рулевой рейки)
- Schimb al mecanismului de direcţie (Замена 

рулевой рейки)
- Schimb al servodirecţiei hidraulice (Замена 

гидроусилителя руля)
Reparaţia suspensiei (Ремонт подвески)

- Schimb al amortizator faţă (Замена амортизаторов, 
передние)

- Schimb al amortizator spate (Замена 
амортизаторов, задние)

- Schimb al sidiului articulaţiilor dreapta-stînga 
(Замена гранат левых-правых)

- Schimb al capătului barei direcţie (Замена 
наконечников)

- Schimb al lustrelor (Замена люстр)
- Reglarea unghiului de cădere (Регулировка 

развал-схождения)
- Schimb al salenblocurilor din faţă (Замена 

сайлентблоков, передние)
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- Schimb al salenblocurilor din spate (Замена 
сайлентблоков, задние)

Sistema de răcire și de încălzire (Система 
охлаждения и обогрнва)

- Schimb termostat (Замена термостатa)
- Schimb lichid antigel (Замена тосола)
- Schimb radiator răcire (Замена радиатора 

охлаждения)
- Schimb radiator aer condiţionat (Замена радиатора 

кондиционера)
- Schimb radiator îcălzire salon(Замена радиатора 

печки)
- Încărcarea sistemului de aer condiţionat (Заправка 

системы кондиционирования воздуха)
Reparaţia mecanismului ambreaj (Ремонт 

сцепления)
- Demontare și montarea (Снятие и установка)
- Schimb placa presiune (Замена корзины)
- Schimb disc ambreaj (Замена диска)
- Schimb rulment placa presiune (Замена 

подшипника) 
Servicii de tinichigerie și

îndreptare(Рихтовочные работы)
- Unitate (единица)

Servicii  vopsire.
(Покрасочные работы)

- Unitate (единица)
Piese de schimb

- Sabot de frână din faţă (Колодки тормозные, 
передние)

- Sobot de frînă din spate (Колодки тормозные, 
задние)

- Disc de frînă (Тормозной диск)
- Filtru de aer (Воздушный фильтр)
- Filtru de ulei (Масляный фильтр)
- Filtru de combustibil (Топливный фильтр)
- Butuc de roată (Ступица колеса)
- Cilindru de frînă (Цилиндр тормозной)
- Pompă de combustibil (Насос топливный)
- Pompă hidraulică sistem de direcție (Насос 

гидроусилителя руля)
- Coloană de direcţie (Рулевая колонка)
- Corpul osiei din faţă (Балка передней оси)
- Rulmenţi faţă (Подшипники, передние)
- Rulmenţi spate (Подшипники, задние)
- Amortizator faţă (Амортизатор передний)
- Amortizator spate (Амортизатор задний)
- Suport cu rotulă (Шаровая опора)
- Disc ambreaj (Диск сцепления)
- Placa presiune (Корзина сцепления)
- Rulment placa presiune (Выжимной подшипник 

сцепления)
- Cureaua mecanismului de direcţie MDG (Ремень 

ГРМ)
- Cureaua generator (Ремень генератора)
- Generatorul (Генератор)
- Rulment MDG (Подшипник ГРМ)
- Termostat (Термостат)
- Salenblocuri faţă (Сайлентблоки передние)
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Formularul ofertei completată în conformitate cu 
Formularul (F 3.1)

- în original, cu ștampila și semnătura Participantului și/sau 
semnat electronic;

Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare 
completată în conformitate cu Formularul (F 3.2)

- în original,  garanţie bancară în original, emisă de o bancă;

Termenul de valabilitate al garanţiei să fie valabil pe perioada de 
valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor.
Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificaţii tehnice completată în conformitate cu 
Formularul (F 4.1)

- în original, cu ștampila și semnătura Participantului și/sau 
semnat electronic;

Specificații de preț completată în conformitate cu 
Formularul (F 4.2)

- în original, cu ștampila și semnătura Participantului și/sau 
semnat electronic;

Document unic de achiziții european Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura 
Participantului și/sau semnat electronic.

Acte solicitate prin DUAE,
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin 

mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecţie.

Dovada înregistrării juridice emis de organul abilitat– copie, cu ștampila și semnătura 
participantului;

Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, în original cu ștampila și 
semnătura Participantului;

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în 

original cu ștampila și semnătura Participantului;

- Salenblocuri spate (Сайлентблоки задние)
- Perna motorului (Подушка двигателя)
- Otgomul de mînă (Трос ручного тормоза)
- Pompa de apă (Помпа водяная)
- Bendiks (Бендекс)
- Arbore homegenic interior (Граната наружная)
- Arbore homegenic exterior (Граната внутренняя)
- Releu de aspiraţie (Втягивающее реле)
- Capătul barei de direcţie (Наконечники)
- Tijă de comandă a direcţiei (Рулевая тяга)
- Radiator răcire (радиатор охлаждения)
- Radiator condiţioner (радиатор кондиционера)
- Radiator încălzire salon (радиатор печки)
- Ştergătoare parbriz (Дворники очистки лобового 

стекла)
- Bujii(Свечи зажигания/ накала)
- Turbina (Турбина)
- Parbriz faţă, inclusiv servicii de schimare (Лобовое 

стекло, включительно услуги по замене лобового 
стекла)
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Autorizaţie pentru amplasarea și funcţionarea unităţilor 
de prestări servicii sociale. copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

Certificat de garanţie pentru piese minim 6 luni.
Original – confirmate prin semnătura și ștampila Participantului

Diagnosticarea computerizată Utilaj de diagnosticare computerizată a sistemelor automobilului

Lăcătuși Să dispună de minim 8 lăcătuși auto cu acte confirmative, 
minim 2 electrician auto, 1 vopsitor auto, 1 tinichigiu.

Reglarea unghiurilor Să dispună de utilaj computerizat 3D pentru reglarea 
unghiurilor roţilor (confirmare prin poze )

Reparaţia sistemelor de climatizare Să dispună de utilaj pentru verificarea, deservirea și 
repararea sistemelor de climatizare (confirmate prin poze )

Canal de inspecţii Să dispună de  canal de inspecţii și revizie a 
autocamioanelor (confirmare prin poze )

Camera de vopsit
Să dispună de un camera de vopsit a autoturismelor

 (confirmate prin poze )

Deservirea și reparaţia autocamioanelor și 
autobuzului.

Posibilitatea deservirii și reparaţia autocamioanelor şi a 
autobuzului.

Includerea imediată în procesul de reparaţie 
și deservire tehnică a automobilelor din gestiune, ( la 

solicitare).

Prezentarea garanţiei în formă scrisă confirmată prin 
semnătură și ștampilă

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contrac-
tul/contractele la care se referă anunțul de intenție 11.01.2021

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 JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Conducătorul grupului de lucru:  

Alexandru ADAM                                                                                                              _____________________             

                                                                                                            L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 24.12.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.2 Lipcani

IDNO 1006601001931

Adresa r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108

Numărul de telefon/fax 024761151

Adresa de e-mail ale autorității contractante p2achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mirela Țurcanu, 024761151, p2achizitii@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 
documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP;

p2achizitii@anp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție de stat, cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 65300000-
6

 Servicii de furnizare a 
energiei electrice 500 000 kWh

NLC: BR 20727

Puterea nominală a transformatorului 
de forță sau puterea sarcinii aprobate 
pentru utilizare 160.0 kW.

Standarde de referință:Legea nr. 107 
din 27.05.2016 cu privire la energia 
electrică cu modificările ulterioare 
din 26.07.2018.

Normativele ANRE

833 333,33

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

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

Nu 

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

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjude-
carea contractului: Prețul cel mai scăzut, co-
respunderea specificației tehnice solicitate.

Alte informații:

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

24.12.2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________ Viorel HITALSCHI

                                                           L.Ș.

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).

Ex. Mirela Țurcanu
Tel. 0247 61 151
e-mail:p2achizitii@anp.gov.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  23 decembrie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante primaria-rezina.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Unitate 
de 

măsură
Cantitate Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1.

Lot I

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 
orașului Rezina anul 2021

1.1 71314100- 3

Servicii de furnizare 
consumului a energiei 
electrice pentru  instituliile 
subordinate primarie pe 
parcursul anului 2021

kW 296729 Sursa de alimentare 0,4 
kw 635000,00

1.2 71314100- 3

Servicii de furnizare 
consumului a energiei 
electrice pentru   iluminatul 
stradal primarie pe parcursul 
anului 2021

kW 311526 Sursa de alimentare 0,4 
kw 666665,00

Valoarea estimativă Total pe procedura 1301665,00
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Cel mai mic preț pe lot întreg

Alte informații:

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

ianuarie 2021

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 V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 30.12.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.18-Brănești

IDNO 1007601000458

Adresa r-nul Orhei sat Brănești

Numărul de telefon/fax 023576236

Adresa de e-mail ale autorității contractante p18logistica@anp.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botnar Aliona 079003625

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

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

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție de stat, cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 09300000-
2  Energie electrică 900618 kw Conform caietului de sarcini 1459000,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjude-
carea contractului: Prețul cel mai scăzut, 
corespunderea parametrilor tehnici solicitați 
pe lot și documentației de atribuire.
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Alte informații:

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

30.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________                                                   Artur COCIUG               

                                                                                                                                                                                           L.Ș.

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).

Ex. AL.Botnar
Tel.(0235) 76-2-36
e-mail:p18logistica@anp.gov.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din 29.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Secretariatul Parlamentului

IDNO 1006601003762

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,105, MD 
-2004

Numărul de telefon/fax 022-820-390

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.parlament.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Diana LIPCAN, 0(22) 820-205, diana.lipcan@
parlament.md;

Valentin BEGLIȚĂ, 0(22) 820 – 20, valentin.beglita@
parlament.md;

Valentina URSU, 0(22) 820-221; valentina.ursu@
parlament.md; 

Ala MACARI, 0(22) 820-221, ala.macari@parlament.
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 
documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 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 65300000-6 Energie electrică kilowatt Servicii de furnizare a energiei 
electrice 3 333334,00

2 09100000-0 Combustibil litru Combustibil 860 000,00

3 72150000-1
Servicii de 

mentenanță 
echipament IT

serviciu Servicii de mentenanță echipament 
IT 1 579167,00

4 30200000-1 Echipament IT bun Echipament IT 1 388750,00

5 45223110-0 Instalație frigorifică bun Instalație frigorifică 1 083334,00

6 48300000-1
Licențe pentru 
produse Microsoft, 
Adobe, Photoshop.

bun Licențe pentru produse Microsoft, 
Adobe, Photoshop. 1 375000,00

mailto:valentin.beglita@parlament.md
mailto:valentin.beglita@parlament.md
mailto:valentina.ursu@parlament.md
mailto:valentina.ursu@parlament.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

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

Nr. 1 decembrie 2020 - ianuarie 2021;

Nr. 2 decembrie 2020;

Nr. 3 decembrie 2020 - ianuarie 2021;

Nr. 4 martie 2021;

Nr. 5 martie 2021;

Nr. 6 martie 2021;

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 V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:    ___________________________   Igor KLIPII    

                                                                                       L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 28.12.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa or. Orhei, str. V. Mahu 160

Numărul de telefon/fax 023522767

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 Violeta Morari, 076700406, violeta.morari@bk.ru 

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

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

www.achizitii.md

www.orhei.md

violeta.morari@bk.ru 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

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 55500000-
5

Servicii de prepare și 
distribuire a hranei 
pentru copiii 

1 serv

Servicii de prepare și distribuire a 
hranei pentru copiii din Instituțiile 
Publice de Educație Timpurie din 
oraș,  în trimestrul III a anului 2021 2 333 333,00 

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare 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

http://www.achizitii.md
http://www.orhei.md
mailto:violeta.morari@bk.ru
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II. Alte informații:

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

17.04.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

Conducătorul grupului de lucru:  Pavel VEREJANU _______________            L.Ș.

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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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 04/20 din 24.12.2020 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Biroul vamal Sud

IDNO 1006601000680

Adresa Or. Cahul, str. Prieteniei 1

Numărul de telefon/fax 029932508; 078783078

Adresa de e-mail ale autorităţii contractante SAPD.SUD@customs.gov.md

Adresa de internet ale autorităţii contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Caragherghi Valentin, 078783078

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

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

SAPD.SUD@customs.gov.md

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituţie din sistemul organelor de drept și de 
securitate a statului

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 65310000-
9

Lotul 1
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

182400,00
kw

Biroul vamal Sud, 
Postul vamal Cahul (PVFI, rutier);
adresa juridică: MD-3909, or. Cahul, str. 
Prieteniei 1
NLC 3163988

273600,00

2 65310000-
9

Lotul 2
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

184728,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)
adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești
NLC 3164880

277091,00

3 65310000-
9

Lotul 3
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

48540,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier)
adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești, 
NLC 7018366

72810,00

4 65310000-
9

Lotul 4
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

25200,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier)
adresa juridică: MD-7423, raionul Taraclia, 
satul Mirnoe, str. 8 Martie 48
NLC 3165666

37800,00
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5 65310000-
9

Lotul 5
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

19200,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Comrat (PVI) 
adresa juridică: MD-3802, raionul Comrat, 
or. Comrat,  str. Lenin 9/3
NLC 3161390

28800,00

6 65310000-
9

Lotul 6
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

14160,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier)
adresa juridică: MD-5351, raionul Comrat, 
satul Cișmichioi, str. Reniiscaea 9054
NLC 7005829

21240,00

7 65310000-
9

Lotul 7
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

12000,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Ciadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)
adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, 
or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4/1
NLC 3166747

18000,00

8 65310000-
9

Lotul 8
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

16560,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Ciadîr Lunga 2 (PVFI, rutier)
adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, 
or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4
NLC 3166748

24840,00

9 65310000-
9

Lotul 9
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

14400,00
kw

Biroul vamal Sud,
Postul vamal Vulcănești (PVFI, rutier)
adresa juridică: MD-5301, raionul Comrat, 
or. Vulcănești, str. Coroliov 29
NLC 3164881

21600,00

10 65310000-
9

Lotul 10
Servicii de furnizare a 

energiei electrice

8400,00
kw

Biroul vamal Sud,
Z CV Giurgiulești
adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești
NLC 7221501

12600,00

Valoarea totală 
estimată (fără TVA) 788381,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Preţul cel mai mic

III. Alte informaţii:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

Conducătorul grupului de lucru: Andrei BOTNARI                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 28.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.15 – Cricova

IDNO 1007601001189

Adresa or. Cricova, str. Luceafărul 9

Numărul de telefon/fax 069697342

Adresa de e-mail ale autorității contractante p15achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Daniela  Malîi

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP;
e-mail: p15achizitii@anp.gov.md.

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

Autoritatea contractantă este o subdiviziune din 
cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor 

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

65
30

00
00

-6

Servicii de furnizare a 
energiei electrice 628000 kW

1. Puterea contractată 400 kVA. 

2. Tensiunea nominală în punctul de delimitare    6000 V. 

3. Durata abaterilor admisibile limită, durata abaterilor 
admisibile ale tensiunii, valorile abaterii admisibile a 
tensiunii și valorile abaterii admisibile limită a tensiunii sunt 
stabilite în conformitate cu standardul național.

4. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate 24.

5. Energia reactivă inductivă pentru care Beneficiarul nu 
suportă plăți adiționale corespunde factorului de putere 
cos φ ≥ _________ (0,92 pentru Consumatorul racordat la 
tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). 

6. Energia reactivă capacitivă pentru care Beneficiarul nu 
suportă plăți adiționale se reglementează prin condițiile 
anexei la Contract. 

7. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică II. 

8. Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între punctul de 
delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare a 
energiei electrice: 

a) tipul liniei  LEC 

b) tip metal al firului (Al) 

828960,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut 

Cerințele de participare vor vi atribuite în 
documentația standard care va fi publicată 
în SIA RSAP

Alte informații:

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

28.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________ Andrei Romanov L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.13 – Chișinău

IDNO 1006601004297

Adresa mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

Numărul de telefon/fax 022-27-53-77

Adresa de e-mail ale autorității contractante p13achizitii@anp.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante -

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorel Burduja

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP;

e-mail: p13achizitii@anp.gov.md.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea contractantă este o subdiviziune din 
cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 65300000-6

Servicii de 
furnizare 
a energiei 
electrice

997000  kW

1. Puterea contractată 400 kVA. 

2. Tensiunea nominală în punctul de delimitare    6000 V. 

3. Durata abaterilor admisibile limită, durata abaterilor 
admisibile ale tensiunii, valorile abaterii admisibile a 
tensiunii și valorile abaterii admisibile limită a tensiunii 
sunt stabilite în conformitate cu standardul național.

4. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate 24.

5. Energia reactivă inductivă pentru care Beneficiarul 
nu suportă plăți adiționale corespunde factorului de 
putere cos φ ≥ _________ (0,92 pentru Consumatorul 
racordat la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) 
kV). 

6. Energia reactivă capacitivă pentru care Beneficiarul 
nu suportă plăți adiționale se reglementează prin 
condițiile anexei la Contract. 

7. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie 
electrică II. 

8. Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între 
punctul de delimitare și locul instalării echipamentului 
de măsurare a energiei electrice: 

a) tipul liniei  LEC 

b) tip metal al firului (Al) 

1312716,66 lei.
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut 

Cerințele de participare vor vi atribuite în 
documentația standard care va fi publicată 
în SIA RSAP

Alte informații:

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

25.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________ Andrei Saracuța  L.Ș.

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 Materialelor electrice și electrotehnice pentru anul 2021

Nr. 50  din   29.12.2020         

   

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Numărul de telefon/fax 022 403 697

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Anastasia Balan

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

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

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

31
00

00
0-

6

Lot 1. Acumulator 
UPS 12V 9Ah 3 buc Acumulator UPS 12V 9Ah  1 250,00

2

31
00

00
0-

6

Lot 2. Fir electric 
APV 50 600 m alb 6 500,00

3

31
00

00
0-

6

Lot 3. Fir electric 
APV 50 200 m albastru 2 166,67

4

31
00

00
0-

6 Lot 4. Întrerupător  
automat  АВМ 20 3 buc Întrerupător  automat  АВМ 20  100 000,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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5

31
00

00
0-

6
Lot 5. Bec LED E27 

5W 200 buc 6500k;lumina rece;E27 5 000,00

6

31
00

00
0-

6

Lot 6. Bec LED E27 
10W 500 buc 6500k;lumina rece;E27 15 000,00

7

31
00

00
0-

6

Lot 7. Bec LED E27 
15W 200 buc 6500k;lumina rece;E27 8 333,33

8

31
00

00
0-

6

Lot 8. Bec LED E27 
25W 100 buc 6500k;lumina rece;E27 6 666,67

9

31
00

00
0-

6

Lot 9. Tub LED T8 
18W 200 buc 6500k;G13(L-1200);T8;lumina rece 10 000,00

10

31
00

00
0-

6

Lot 10. Tub LED T8 
9W 500 buc 6500k;G13(L-600);T8;lumina rece 20 833,33

11

31
00

00
0-

6

Lot 11. Cablu 
VVGng 3*1.5 300 m Cablu VVGng 3*1.5  2 375,00

12

31
00

00
0-

6

Lot 12. Fir electric 
1 x 4.0 mm² 200 m roșu 991,67

13

31
00

00
0-

6

Lot 13. Fir electric 
PVS 3*1.5 PV3 300 m alb 2 200,00

14

31
00

00
0-

6

Lot 14. Fir electric 
APUNP 3*2.5/9 500 m Fir electric APUNP 3*2.5/9  1 333,33
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15

31
00

00
0-

6
Lot 15. CABLU 
ELECTRIC PVC  

10X1.00
100 m 10 conductoare cu diametrul de 1 mm;9 x 

negru cu cifre albe, unul verde-galben; 3 333,33

16

31
00

00
0-

6

Lot 16. Sigurante 
PN-2-100/100A 50 buc Sigurante PN-2-100/100A  2 875,00

17

31
00

00
0-

6

Lot 17. Proiector 
LED  20W. 20 buc 20W. 1000Lm. 6400K. negru. 1 666,67

18

31
00

00
0-

6

Lot 18. Corp de 
iluminat1*18 50 buc alb IP-44 6 250,00

19

31
00

00
0-

6

Lot 19. Corp de 
iluminat2*18 100 buc alb IP-44 15 000,00

20

31
00

00
0-

6

Lot 20. Corp de 
iluminat2*36 20 buc alb IP-44 3 333,33

21

31
00

00
0-

6 Lot 21. Corp 
de iluminat 

Compuvad YG1-1 
30 W T8

40 buc Alb, Pentru lampi bactericide 5 000,00

22

31
00

00
0-

6

Lot 22. Dublu 
montare rapida 

6*40
12 pac in cutie carton 200buc 700,00

23

31
00

00
0-

6

Lot 23. Lampa 
bactericida 30W 50 buc Lampa bactericida 30W  8 125,00
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24

31
00

00
0-

6
Lot 24. Cameră de 
termoviziune CEM 

DT-9860S
1 buc .-50/1000°С 6 333,33

25

31
00

00
0-

6

Lot 25. Într. 
Automat 25A 1P 300 buc 1P;30mA;25A;230V;IP 20 6 250,00

26

31
00

00
0-

6

Lot 26. Într. 
Automat 16A 3P 50 buc 3P;30mA;16A;230V;IP 20 2 083,33

27

31
00

00
0-

6

Lot 27. Într. 
Automat 32A 3P 50 buc 3P;30mA;32A;230V;IP 20 3 125,00

28

31
00

00
0-

6

Lot 28. Într. 
Automat 100A 3P 100 buc 3P;30mA;100A;230V;IP 20 25 000,00

29

31
00

00
0-

6

Lot 29. Indicator  
TKF-13 1 buc

120-760V,2-70HZ, 
determinarea secvenței de fază, 

determinarea direcției de rotație a 
motorului electric

2 945,83

30

31
00

00
0-

6

Lot 30. Nituri cu 
cap mare 10 pac 14 x 4.8 mm 250,00

31

31
00

00
0-

6

Lot 31. Șină de 
montare DIN 35 40 buc 1000 x 1 mm 1 000,00

32

31
00

00
0-

6

Lot 32. Fisa 100 buc Euro cu pămîtare 16 A 1 250,00

33

31
00

00
0-

6

Lot 33. Priza euro 
cu 4 locuri 100 buc Pentru prelungitor 3 333.34
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34

31
00

00
0-

6
Lot 34. Contactor 

9A 230V 5 buc 3P 1NO 1 041,67

35

31
00

00
0-

6

Lot 35. Contactor 
18A 230V 3 buc 3P 1NO 750,00

36

31
00

00
0-

6

Lot 36. Contactor 
32A 230V 3 buc 3P 1NO 875,00

37

31
00

00
0-

6

Lot 37. Contactor 
40A 230V 3 buc 3P 1NO 1 000,00

38

31
00

00
0-

6

Lot 38. Contactor 
40A 380V 1 buc 3P 1NO+1NC 416,67

39

31
00

00
0-

6

Lot 39. Contactor 
25A 230V 14 buc 1NO+1NC 1 983,33

40

31
00

00
0-

6

Lot 40. Releu de 
temperatură cu 

ecran 
5 buc  -25....+130°C, Montare Din ,Cu termopara 2 291,67

41

31
00

00
0-

6

Lot 41. Releu de 
timp digital 220 – 

240 V
2 buc 1 Min. – 168 Ore. 8 Programe , Montare 

Din 750,00

42

31
00

00
0-

6

Lot 42. Releu nivel  
ZHRL1-A/A220 

220 V
5 buc Montare Din, 3 zonde de masurare 1 666,67
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43

31
00

00
0-

6
Lot 43. Arzator 

pentru cartus cu 
gaz (butan) 227g.

1 buc Arzator pentru cartus cu gaz (butan) 227g  116,67

44

31
00

00
0-

6

Lot 44. Cartus cu 
gaz (butan) 227gr 5 buc Cartus cu gaz (butan) 227gr  166,67

45

31
00

00
0-

6

Lot 45. Banda 
adeziva aluminiu 5 buc Latimea 50 Lungime 10m 333,33

46

31
00

00
0-

6

Lot 46. Bloc ITE 
P-3,0 kWt (65 A8 / 

1.0 J 220)
6 buc Bloc ITE P-3,0 kWt (65 A8 / 1.0 J 220)  5 500,00

47

31
00

00
0-

6

Lot 47. Bloc ITE 
P-1.8 kWt (96 A8 / 

0,9 T 220)
6 buc Bloc ITE P-1.8 kWt (96 A8 / 0,9 T 220)  6 500,00

48

31
00

00
0-

6

Lot 48. Colier 
plastic 5*300mm 5 pac 100b negre 229,17

49

31
00

00
0-

6

Lot 49. Colier 
plastic 5*100mm 5 pac 100b negre 62,50

50

31
00

00
0-

6

Lot 50. Canal 
Cablu 60*60mm 10 buc alb 2m 458,33

51

31
00

00
0-

6

Lot 51. Canal cablu 
2000 x 120 x 60 10 buc alb 2m 916,67
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52

31
00

00
0-

6 Lot 52. FIR 
ELECTRIC РКГМ 

1 x 4.0 REX TEMP 
180°C

100 m FIR ELECTRIC РКГМ 1 x 4.0 REX TEMP 
180°C  1 666,67

53

31
00

00
0-

6

Lot 53. FIR 
ELECTRIC РКГМ  1 

x 2,5 мм²
100 m   FIR ELECTRIC РКГМ  1 x 2,5 мм² 1 250,00

54

31
00

00
0-

6

Lot 54. 
Intrerupator 
Pachet CA-10 

5 buc 20A 3P 354,17

55

31
00

00
0-

6

Lot 55. Burghiu 
conus 10-45MM 1 buc   Burghiu conus 10-45MM 291,67

56

31
00

00
0-

6

Lot 56. Burghiu 
conus 4-12MM 1 buc Burghiu conus 4-12MM  166,67

57

31
00

00
0-

6

Lot 57. CANAL 
CABLU PERFORAT 15 buc RL6 25X40X2000MM 500,00

58

31
00

00
0-

6

Lot 58. CANAL 
CABLU PERFORAT 10 buc RL6 40X60X2000MM 583,33

59

31
00

00
0-

6

Lot 59. Bit de 
șurubelniță 

PH2x50
5 buc   Bit de șurubelniță PH2x50 166,67

60

31
00

00
0-

6

Lot 60. Bit de 
șurubelniță 

PH1x25
5 buc Bit de șurubelniță PH1x25  104,17
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61

31
00

00
0-

6
Lot 61. Bit de 
șurubelniță 

PH0x25
2 buc Bit de șurubelniță PH0x25  41,67

62

31
00

00
0-

6

Lot 62. Bit de 
șurubelniță 

PH3x25
5 buc Bit de șurubelniță PH3x25 125,00

63

31
00

00
0-

6

Lot 63. Bit de 
șurubelniță 

PX2x25
10 buc Bit de șurubelniță PX2x25 208,33

64

31
00

00
0-

6 Lot 64. Masina 
de Insurubat 
Cu Inpact cu 
acumulator

1 buc

TIP ALIMENTARE Acumulator , 
COMPLECTAŢIE Cu acumulator, MOMENT 

DE TORSIUNE 140-160 N·m ,TURAŢII LA 
MERSUL ÎN GOL 0-3000 rot/min

2 500,00

65

31
00

00
0-

6

Lot 65. Sursa de 
laborator control 
tensiune si curent 

1 buc
Iesire tensiune: 0~30V 

Iesire curent: 0~5A 
Efect suprasarcina: 1X10-4+2mV

1 666,67

66

31
00

00
0-

6 Lot 66. Set 
șurubelnițe 

de precizie cu 
acumulator

1 buc BUCĂŢI ÎN SET 39 750,00

67

31
00

00
0-

6

Lot 67. Mașină de 
frezat Dremel 1 buc PUTEREA130 W TURAŢII LA MERSUL ÎN 

GOL 33000 rot/min 1 250,00

68

31
00

00
0-

6

Lot 68. Set biti de 
impact 2 set PH1, PH2, PH3, PZ2, PZ3 416,67

69

31
00

00
0-

6 Lot 69. Suruburi 
autoforante 

cap plat si saiba 
pentru metal

5 pac  WSPC 4.2x41mm in cutie 100 buc 625,00

70

31
00

00
0-

6 Lot 70. Set Tub 
termoretractabil 

pentru izolatie 
conductori 

3 set 2 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5 x 40, 7 x 80, 10 x 
80, 13 x 85 мм 200,00
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71

31
00

00
0-

6
Lot 71. Tub 

termoretractabil 
20mm

10 m  temperatura de contractie 125-200 °С 
Negru 125,00

72

31
00

00
0-

6

Lot 72. Tub 
termoretractabil 

40mm
10 m  temperatura de contractie 125-200 °С 

Negru 416,67

73

31
00

00
0-

6

Lot 73. Tub 
termoretractabil 

50mm
10 m  temperatura de contractie 125-200 °С 

Negru 500,00

74

31
00

00
0-

6

Lot 74. Lan Tester 1 buc
Tester Retea RJ45/RJ12 cu afisaj LCD si 

masurarea lungimei cablurilor cu detector 
de cabluri neconectate la tensiune

1 500,00

Total estimat
320 970,83

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

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru ad-
judecarea 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 utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________ Dragoș PIDLEAC

                                                                                  L.Ș

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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NOTICE OF INTENT

Nr. ______ of ____________ 

I. General information about the contracting authority:

Contracting authority National Food Safety Agency 

National registration number 1013601000082

Postal address MD-2009, Mihail Kogălniceanu street 63, Chisinau, Republic of 
Moldova

Telephone/ Fax +373 22-26-46-48

Contracting authority e-mail address info@ansa.gov.md

Contracting authority internet address www.ansa.gov.md

Contact person, telephone/e-mail Fulea Iuliana

tel: +373 22-26-46-48

e-mail: iuliana.fulea@ansa.gov.md

E-mail or internet address from which it will be possible 
to obtain direct, total and free access to the assignment 
documentation 

(If, for the reasons provided in Article 33 paragraph (11) of Law 
No. 131/2015 on public procurement, direct, total and free 
access is not provided, a statement on how it can be accessed 
assignment documentation)

www.achizitii.md

www.ansa.gov.md

vaccinarevulpi@ansa.gov.md

iuliana.fulea@ansa.gov.md

Type of contracting authority and main object of activity 

(Where applicable, indication that the contracting authority is a 
central purchasing authority or that the procurement involves or 
could involve another form of joint procurement)

Public authority

Information on the object of the procurement:

Lot No CPV Code Name of requested Goods/
Services/Works 

Number/ 
Measure
 Unit

Description of procurement
(full technical specification) 

Estimated value,
without VAT
(to be indicated 
for each lot 
separately), in 
MDL

1 60441000-4

Foxes anti-rabies 
vaccination through aerial 
distribution of vaccine 
baits and its related 
activities in the Republic of 
Moldova (total area 24 673 
km2).

1 338 050/ 
pieces.

Ensuring transportation storage 
and air distribution of 1 233 650 
vaccine baits, as well as ensuring 
transportation and storage of 
104 400 vaccine baits for manual 
distribution.

 20 875 872,00

Total 
estimated 
value 

20 875 872,00

mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
http://www.achizitii.md
http://www.ansa.gov.md
mailto:vaccinarevulpi@ansa.gov.md
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
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Conditions for participation (insofar as they are already known):

The public procurement contract is reserved for sheltered 
workshops or it can only be performed under sheltered em-
ployment programs.

No □

The provision of the service is reserved to a certain profession 
on the basis of laws or regulations

No □

Yes □

Brief description of the selection criteria The best quality-price report

II. Other information:

Estimated date for publication of the participation notice for 
the contract (s) to which the notice of intent relates 15.01.2021

Specific awarding techniques and tools used -

The contract is covered by the Agreement on Government 
Procurements of the World Trade Organization 

(Only for announcements submitted for publication in the 
OJEU)

Yes □

National Agency for Solving Complaints

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

internet address: www.ansc.md

Other relevant information

Working group leader:

          Oleg LIȘCENCO         ___________________________                L.Ș.

Note: Notices of intent regarding the planned public procurement are published in the Public 
Procurement Bulletin no later than 30 days from the date of approval of the contracting authority’s 
own budget, separately for each procurement procedure (art. 28 of Law no. 131 of 03.07 .2015 on public 
procurement).

Ex: Iuliana Fulea

Email: iuliana.fulea@ansa.gov.md

Tel: 022-26-46-48

mailto:contestatii@ansc.md
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

IDNO 1013601000082

Adresa MD-2009, mun. Chișinău, str. M.Kogălniceanu, 63

Numărul de telefon/fax 022-26-46-48

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.ansa.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Fulea Iuliana

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.fulea@ansa.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 documentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.ansa.gov.md

vaccinarevulpi@ansa.gov.md

iuliana.fulea@ansa.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

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 60441000-4

Vaccinarea antirabică la 
vulpi prin distribuție aeriană 
a momelilor vaccinale și 
activitățile conexe acesteia 
în Republica Moldova (total 
suprafața de 24 673km2).

1 338 050/buc.

   Asigurarea transportului,  
depozitarea și distribuția 
aeriană a 1 233 650 
momelilor vaccinale, 
precum și asigurarea, 
transportul și depozitarea 
de        104 400 momeli 
vaccinale pentru distribuția 
manuală.

 20 875 872,00

V a l o a r e a 
e s t i m at i vă 
totală

20 875 872,00

mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
http://www.achizitii.md
http://www.ansa.gov.md
mailto:vaccinarevulpi@ansa.gov.md
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
cel mai bun raport calitate – preţ

II. Alte informații:

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

15.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru: 

          Oleg LIȘCENCO         ___________________________                L.Ș.

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).

Ex: Iuliana Fulea

Email: iuliana.fulea@ansa.gov.md

Tel: 022-26-46-48

mailto:contestatii@ansc.md
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  29 12.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina 

IDNO 1007601011412

Adresa or.Rezina str.27August1 

Numărul de telefon/fax 025421825,025425740

Adresa de e-mail ale autorității contractante contactrezina@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante Pagina web

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crijanovschii Eudochia  tel.025421825 
ecrijanovschii@mail.ru 

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

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

Documenația  de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

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

Cantitate/ 
Unitate 

de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9

 Servicii de  Intretinerea 
drumurilor publice locale din 
r-l Rezina, pe perioada  anului 
2021, 90.5 km. 1

Conform documentelor standart 
pentru realizarea achiziției 
anexată în cadrul procedurii în 
SIA RSAP, caeitul de sarcini 

4 578 756.41

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

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

Nu V

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

Nu V

Da □

mailto:contactrezina@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț și corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

II. Alte informații:

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

 Conform procedurii în SIA RSAP

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 V

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  24.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă 
de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de deservire a ascensoarelor pentru 2021

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1605598077923 / 21030866

Data publicării:   17 nov 2020, 9:33

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1605598077923?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut   □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică   □ 

Nr. oferte primite

Total: 2 (două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2 (două)

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605598077923
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605598077923?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605598077923?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 11.11.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL «BASLIFT»

IDNO 1003600001737

Date de contact 

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

MD-2052, mun.Chișinău, str.Meșterul Manole, 18/2

Telefon/fax:   (022) 471773 / 928734 / 069158281 / 069189868

E – mail:         baslift@gmail.com

Web site:        https://baslift.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. lot Denumire lot Parametrii U/M Cant. Nr./data 
contractului

Suma, incl.
TVA

1
1.1. AS-500-0,5; nr.înr.6079; 
nr.de st.-9; a.fabr.1989; 
a.inst.1990. 

Deservirea 
tehnică;  
reparaţia 

reglementară 
anuală;  

intervenţie 
tehnică 

operativă;   
verificarea 

tehnică 
periodică o 

dată la 12 luni.

Buc

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 51 / 24.12.2020 540 000,00
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1.2. AS-500-0,5; nr.înr.6076; 
nr.de st.-9; a.fabr.1989; 
a.inst.1990. 

1.3. AP-500-0,5; nr.înr.6075; 
nr.de st.-9; a.fabr.1989; 
a.inst.1990. 

1.4. AP-500-0,5; nr.înr.6080; 
nr.de st.-9; a.fabr.1989; 
a.inst.1990. 

1.5. AP-400-0,71; nr.înr.6078; 
nr.de st.-9; a.fabr.1989; 
a.inst.1990. 

1.6. AP-320-0,71; nr.înr.1275; 
nr.de st.-7; a.fabr.1976; 
a.inst.1978. 

1.7. AP-320-1,0; nr.înr.3093; 
nr.de st.-9; a.fabr.1983; 
a.inst.1984. 

1.8. AP-320-1,0; nr.înr.3094; 
nr.de st.-9; a.fabr.1983; 
a.inst.1984. 

1.9. AS-500-0,5; nr.înr.3092; 
nr.de st.-9; a.fabr.1982; 
a.inst.1984. 

1.10. AS-500-0,5; nr.înr.3050; 
nr.de st.-9; a.fabr.1982; 
a.inst.1984. 

1.11. APM-500-1,0; 
nr.înr.3049; nr.de st.-9; 
a.fabr.1982; a.inst.1984. 

1.12. AMB-500-0,5; 
nr.înr.6214; nr.de st.-2; 
a.fabr.1989; a.inst.1991. 

1.13. AM-500-0,5; nr.înr.6212; 
nr.de st.-3; a.fabr.1986; 
a.inst.1991. 

1.14. AMB-500-0,5; 
nr.înr.6210; nr.de st.-2; 
a.fabr.1990; a.inst.1991. 

1.15. AMB-500-0,5; 
nr.înr.6211; nr.de st.-2; 
a.fabr.1990; a.inst.1991. 

1.16. AMB-500-0,5; 
nr.înr.6213; nr.de st.-2; 
a.fabr.1989; a.inst.1991. 

1.17. AS-500-0,5; nr.înr.6215; 
nr.de st.-2; a.fabr.1989; 
a.inst.1991. 

1.18. AS-500-0,5; nr.înr.6531; 
nr.de st.-5; a.fabr.1989; 
a.inst.1992. 

1.19. AS-500-0,5; nr.înr.6532; 
nr.de st.-5; a.fabr.1989; 
a.inst.1992. 
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1.20. AP-500-1,0; nr.înr.8444; 
nr.de st.-10; a.fabr.2014; 
a.inst.2014. 

1.21. AP-400-1,0; nr.înr.8445; 
nr.de st.-9; a.fabr.2014; 
a.inst.2014. 

1.22. APM-1000-1,0; 
nr.înr.8443; nr.de st.-3; 
a.fabr.2014; a.inst.2014. 

Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; (022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / 
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.88  din  21.10.2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 212296, 022 746249

E-mail dragalin@asd.md

Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Natalia Țurcan

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)

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

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/ acordului-cadru
Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație 
a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii 
Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Anunțul de participare
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1599215474893

Data publicării: 04.09.2020

https://e-licitatie.md/contract-notice/17136

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: 3

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



53

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0105 IANUARIE 2021,MARȚI

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1599215474893 din 05.10.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publi-
că/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.,,Transproiectconsult” S.R.L.

IDNO 1005600047003

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a

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

Lucrări de proiectare pentru executarea 
lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei 
rutiere pe drumul G88 Cornești-
Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-
25,09

71300000-1 1   06-15/419 din 
20.10.2020 2 650 494,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 28 decembrie 2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău

IDNO 79592

Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1

Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 206/ 022 228697

E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md

Persoana de contact Elena Samoila, elena.samoila@bnm.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)

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 Cerere a ofertelor de preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(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 deservire tehnică a utilajului

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605097747334

Data publicării: 11.11.2020

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030623/

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ +

Nr. oferte primite

Total: 4

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: NU

Pe cale electronică: +

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605097747334
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 14 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire

1. KAZINST GRUP S.R.L. (1017600041235)

2. FPC VEC S.R.L. (1003600133162)

3. SC NELDIRO S.R.L. (1007600063034)

4. LIFTMONTAJ S.R.L. (1016600015923)

Date de contact

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

1. MD-2023, mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului 26/1 

 Telefon: 068 024 099; email: contabil@kazinst.md;

2. MD-2065, mun. Chișinău, str. Bulgară 19, ap. (of ) 3

Telefon: 022 507 888, email: assa@vec.md

3. MD-2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 50/B

Telefon: 069900723 / 022 59 31 31, email: neldiro@yahoo.com

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, inclusiv 
TVA, MDL

1 Lot 1 : Servicii de deservire tehnică 
a cazanelor 50000000-5 12 luni

24/221/2020-
COP din 

23.12.2020
43 200,00

2

Lotul 2 - Servicii de deservire 
tehnică a aparatelor de aer 
condiționat (în continuare – AAC) 
industriale

50000000-5

1/2/6 servicii

24/217/2020-
COP din 

23.12.2020
75 014,40

Lotul 6 - Servicii de deservire 
tehnică a utilajului staţiei electrice 
diesel și a sursei de energie 
permanente UPS– EMERSON

50000000-5 12 luni

3 Lotul 3 - Servicii de deservire 
tehnică a AAC de birou 50000000-5 la necesitate

24/219/2020-
COP din 

23.12.2020
22 680,00
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4 Lotul 5 - Servicii de deservire 
tehnică a ascensoarelor 50000000-5 12 luni

24/218/2020-
COP din 

23.12.2020
126 000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □ +       

Da □        

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

Nu □  +     

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Conducătorul grupului de lucru:  

CINCILEI Aureliu (semnat electronic) 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  17.12.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de 
Traumatologie si Ortopedie

Localitate Mun .Chisinau

IDNO 1003600150598

Adresa bd. Ștefan cel Mare, 190

Număr de telefon/fax 022-242-330

E-mail imspscto@ms.md

Adresa de internet www.scto.ms.md

Persoana de contact Curea Cristina

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)

Institutie medicala

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (servicii)

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziție
Servicii de spalarea lingeriei și închirierea ei conform 
necesitățiilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și 
Ortopedie pentru anul 2021.

Anunțul de participare
 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605006970229

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030520/
lot/11476353/

Data: 10 nov 2020, 13:23 - 20 nov 2020, 14:00

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 1 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 25.11.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:imspscto@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605006970229
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Denumire SRL DREAMGREEN

IDNO 1017600015230

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
078434343

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, inclusiv TVA

Servicii de spălare   a 
lengeriei propii instituții 98300000-6 50000 kg

2 S 

07.12.2020 570000.00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                

Director     ____________________                                                                                                                          Ștepa Serghei

L.Ș.           

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 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_23.12.2020_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budești

Localitate Satul Budești

IDNO 1007601008384

Adresa s. Budești, str. Chișinăului,131

Număr de telefon/fax 022418000/022418001

E-mail contabilbudesti@gmail.com

Adresa de internet www.budesti.md

Persoana de contact Berdan Ecaterina

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 COP - Licitație electronică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri V       

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse Alimentare pentru Grădinița de Copii „Viorel și Viorica” 
din s. Budești - 2021

Anunțul de participare Nr.: 21030395

Data publicării: 09.11.2020

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1604905784890

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 

Nr. oferte primite

Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1604905784890
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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 _02.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Alim-Total”

IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

022 422111

078301801

alim.total@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       (mijlocie)

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul nr. 2

Rosii si castraveti

15800000-6 2 Poziții 135 din 
14.12.2020 7548,12

2
Lotul nr. 3

Legume cu coajă
15800000-6 6 Poziții 135 din 

14.12.2020 17456,00

3
Lotul nr. 4

Citrice
15800000-6 3 Poziții 135 din 

14.12.2020 21800,00

4 Lotul nr.5  Mere 15800000-6 1 Poziție 135 din 
14.12.2020 8250,00

5

Lotul nr. 6

Castraveţi murați cu 1,5 % sare și Varză 
murată

15800000-6 2 Poziții 135 din 
14.12.2020 4369,00

6

Lotul nr. 8

Brânză cu cheag tare 45%

15800000-6 1 Poziție 135 din 
14.12.2020 16020,80

7
Lotul nr. 13

Faina de griu
15800000-6 1 Poziție 135 din 

14.12.2020 1950,00

8

Lotul nr. 14

Tăieței de casă și Paste făinoase diferite 
forme

15800000-6 2 Poziții 135 din 
14.12.2020 10534,30

9
Lotul nr. 15

Covrigei și biscuiți
15800000-6 3 Poziții 135 din 

14.12.2020 6943,00

10
Lotul nr. 16

Leguminoase
15800000-6 12 Poziții 135 din 

14.12.2020 17207,70
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11
Lotul nr. 17

Ouă
15800000-6 1 Poziție 135 din 

14.12.2020 6475,00

12
Lotul nr. 18

Ulei vegetal
15800000-6 1 Poziție 135 din 

14.12.2020 6596,10

13 Lotul nr. 19 Zahăr 15800000-6 1 Poziție 135 din 
14.12.2020 6380,00

Denumire SRL „Baguette”

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

022 407100

022 407101

068100203

068100302

Baguette.srl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       (mijlocie)

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul nr. 1

Legume proaspete si verdeturi

15800000-6 8 Poziții 136 din 
14.12.2020 21905,00

2

Lotul nr. 7

Mazăre verde, Magiun, Suc din fructe și 
Pastă de tomate conservate

15800000-6 4 Poziții 136 din 
14.12.2020 14012,50

3

Lotul nr. 11

Ceai negru, Drojdie,Halva, Cacao, Sare, 
Oțet

15800000-6 6 Poziții 136 din 
14.12.2020 4827,80

4
Lotul nr. 12

Fructe uscate și semințe
15800000-6 5 Poziții 136 din 

14.12.2020 7649,60

5

Lotul nr. 23

Pește congelat hec și Pește conservat în 
ulei

15800000-6 2 Poziții 136 din 
14.12.2020 23940,00
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Denumire SC „Villa Prodotti” SRL

IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

022 846333

villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       (mică)

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul nr. 20

Șold de pasăre fara spata și Piept de pui 
dezosat

15800000-6 2 Poziții 137 din 
14.12.2020 61650,00

2

Lotul nr. 22

Carne de porc dezosată, degresată c.s.

15800000-6 1 Poziție 137 din 
14.12.2020 59388,00

Denumire SRL „Produse de familie”

IDNO 1010600010111

Date de contact 

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

078877910

Leonid.colcev@verum.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  V      Nu □      (SC Optim Comerț SRL)

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul nr. 21

Pulpă de vită calitate superioară 
dezosată, refrigerată

15800000-6 1 Poziție 138 din 
14.12.2020 36225,00
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Denumire S.A «Fabrica de unt Florești»

IDNO 1003607011922

Date de contact 

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

079941799

milkmark@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       (mijlocie)

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul nr.  9

Lactate
15800000-6 5 Poziții 138 din 

14.12.2020 75626,00

2
Lotul nr. 10

Unt țărănesc 72,5%
15800000-6 1 Poziție 138 din 

14.12.2020 56925,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

NuV        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1 din 21.12.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Ciuciulea

Localitate Satul Ciuciulea, raionul Glodeni

IDNO 1007601002463

Adresa Satul Ciuciulea, raionul Glodeni

Număr de telefon/fax 069298679, fax 024979236

E-mail calistru@mail.ru, primaria@inbox.ru 

Adresa de internet Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii 
în SIA RSAP

Persoana de contact Calistru Ilie

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 Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de construcții la apeduct

Anunțul de participare Nr. Ocds-b3wdp1-MD-1604584285609

Data publicării: 05.11.2020

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030323/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □ 

Nr. oferte primite

Total: 8

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 8

mailto:calistru@mail.ru
mailto:primaria@inbox.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030323/
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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 02 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Profact Construct

IDNO 1010600024992

Date de contact 

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

0799885999;mun.Chișinău;str.Alba Iulia75, bl.V, et. 9, 
oficiul 913,

Întreprindere mică sau mijlocie Nu      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Denumire lot nr. 1 Lucrări de construcții 
la apeduct 4524713-0 1 Nr.27, din 

10.12.2020 1227438,44 lei, MD

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

2. Alte informații:

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

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007600000794

Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165

Număr de telefon/fax 022-205-221

E-mail achiziții@usmf.md

Adresa de internet www.usmf.md

Persoana de contact Mariana Ciorba

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/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Consumabile de laborator pentru activitatea științifică

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1606391187523

Data publicării: 26.11.2020

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031436/

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606391187523
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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. 69 din 16.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Biosistem MLD” SRL

IDNO 1010600028048

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Albișoara 16/1, of. 7, tel. 022-808-719

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 ÎM ”Becor” SRL

IDNO 1003600060828

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 111/5, tel. 022 406-282

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 ”Ecochimie” SRL

IDNO 1002600052156

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, of. 85, tel. 022 109-111

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 ”Mic-Tan” SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Independenței 44, of. 34, tel. 022-21-25-70

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Denumire ”Ericon” SRL

IDNO 1003600000316

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 6, or. Durlești, tel. 022-520-108

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 Conform Anexei nr. 1

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

       Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                                                              L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007600000794

Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165

Număr de telefon/fax 022-205-221

E-mail achiziții@usmf.md

Adresa de internet www.usmf.md

Persoana de contact Mariana Ciorba

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/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactivi de laborator pentru activitatea științifică

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1606326183200

Data publicării: 25.11.2020

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031391/

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606326183200
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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. 68 din 11.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Medist Grup” SRL

IDNO 1018600004516

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. B Bodoni 25, of. 33, tel. 022-84-94-95

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 SC ”Imunotehnomed” SRL

IDNO 1002600012565

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 42, tel. 022 28-71-64

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 ”Ecochimie” SRL

IDNO 1002600052156

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, of. 85, tel. 022 109-111

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 ”Mic-Tan” SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Independenței 44, of. 34, tel. 022-21-25-70

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 Conform Anexei nr. 1
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

       Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21031259 din 23 .12.2020                   

1. 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 022 403 697

Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact 
Anastasia Balan, 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 formă de achiziție 
comună)

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de 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 Gaze medicale pentru anul 2021

Anunțul de participare
Nr.: 21031259

Data publicării: 24.11.2020

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21031259/ 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Nr. oferte primite

Total:1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu sunt

Pe cale electronică: 1

http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21031259/
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2. 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. 365/20 din 16 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire ÎCS„Teh Gaz Grup” SRL

IDNO 1006600041260

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

MD-2069, mun. Chișinău, str.Mesager, 8, tel.: +373 078899577; 
e-mail.: tehgazgrup@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 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1. Oxigen gaz medical 24111500-0 200 buc.

06-1/146 din 
23.12.2020

30 000,00

2 Lot 2. Oxigen medical lichid 24111500-0 180 tonă 1 494 000,00

3 Lot 3. Dioxid de carbon 24111500-0 40 buc. 8 400,00

4 Lot 4. Azot  gaz pur (99,99%) 24111500-0 20 buc. 10 000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu         
Da □        

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:                                                Schimbator Ștefan 

                                                                                                                                                                                                                 L.Ș.

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

mailto:tehgazgrup@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.10 din 11 decembrie 2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SCMC ”V. Ignatenco”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600152640

Adresa Str. Grenoble, 149

Număr de telefon/fax 069911793

E-mail natalia_morari@inbox.ru

Adresa de internet www.ignatenco.md

Persoana de contact Morari Natalia

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 Medico-Sanitară Publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de tip închis pentru anul 2021

 Nr.: 21030729

Data publicării: conform SIA RSAP

Link:  https://achiziții.md/ro/public/tender21030729

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu au fost folosite 

Nr. oferte primite
Total: 1

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.83 din  16.06. 2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Diamedix Impex ”
IDNO 1012600019967
Date de contact 

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

Mun.Chișinău str. 31 August 1989,108/2, 078 88 32 32

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lot I Reactiv pentru imprejmuire, 
diluarea leucocitelor, pentru 
determinarea si diferentierea 
celulelor sangvine si masurarea 
hematocritului(DILUENT)

33696500-0 kit 194/20 529 395,24

2 Lotul II Reactivi de laborator compatibili 
cu analizatorul Pentra 400 33696500-0 kit 194/20 415 077,53

3 Lotul II Reactivi de laborator compatibili 
cu analizatorul Pentra 400 33696500-0 kit 194/20 44 180,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 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. 1 din  15 decembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Andrei Vartic orasul Ialoveni
Localitate

Orasul Ialoveni
IDNO 1012620008776
Adresa Strada Alexandru Cel Bun 84
Număr de telefon (0268) 2-60-36
Număr de fax (0268) 2-24-29
E-mail oficial natibotnar@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

 Mira Natalia, 069194806,  natibotnar@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri *

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţiegenerală şi de renovare
Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 649017.02
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1605256603835
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030744

Data publicării anunțului de participare 13.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu *Da □

http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat *Buget CNAM □

Buget CNAS □Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07 decembrie 2020

Denumirea operatorului economic SRL Euromontaj

SRL IQFENSTER
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:63

Nr.64
Data: 14.12.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  154818.15

Fără TVA:  249778.32

Inclusiv TVA:185781.78

Inclusiv TVA:299733.99

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 30 zile

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 131 din 03.07.2015, art.76 alin.7 punct2 lit.b
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se modifica doar data valabilitatii contractelor. In urma modificarilor nu se afecteaza natura generala a contractului
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 - Conditiile climaterice care s-au schimbat brusc nu permit  sa se efectueze lucrarile date.

-    De la semnarea contractelor pina la finele anului a ramas o perioada mai mica decit cea prevazuta. Tipurile de 
lucrari conform caietului de sarcini  necesita un termen mai mare de executie

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizițienr. 11 din  15 decembrie 2020a fost 
încheiat acordul adiţional privind :Modificarea termenului de valabilitate a contractelor

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv 

TVA
SRL Euromontaj-   termen 
de valabilitate pina la 29 
februarie 2021

14 15 decembrie 
2020

- -

SRL IQFENSTER - termen 
de valabilitate pina la 31 MAI  
2021

15 15 decembrie 
2020

- -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03-MD-1597227174815 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate Municipiul Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa Str. Mihalcea Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Olesea, tel. 079939997, 026924198, e-mail: 
oleseatonu27@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Produse lactate

Cod CPV 15500000-3

Valoarea estimată a achiziției 271 325 MDL

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:MD-1597227174815

Link:ocds-b3wdp1-MD-1597227174815

Data publicării anunțului de participare 12/08/2020

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Bunuri □     

Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

mailto:oleseatonu27@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597227174815
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Sursa de finanțare •	 Buget de stat □  

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

02.09.2020.   

Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Florești
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:114

Data:09.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:142467,50

Inclusiv TVA:156130,00
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 4

H.G. nr. 667 din 27-05-2016

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii, cap III, pct 20, Cap. IV, pct 21.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -42808,20 lei

Prețul actualizat al contractului 113321,80lei
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Atribuirea contractului de achiziție publică produse lactate a fost efectuată pe loturi, respectiv operatorului SA Fabrica 
de unt din Florești i-au fost atribuite loturile și cantișățile după cum urmează: Lot 1 Lapte (2,5%)   12000 L, Lot 2 Chefir 
(2,5%)  1500 L, Lot 3 Iaurt (1,5%)  1500 kg, Lot 7, Cașcaval (45%)  250 Kg

După modificare natura generală a contractului rămăne neschimbată, doar că valoarea contractului de achiziții 
publice se micșorează, deoarece devine necesară micșorarea cantităților: Lot 1 Lapte (2,5%)  -3080 L, Lot 2 Chefir 
(2,5%)  -408 L, Lot 3 Iaurt (1,5%)  -598Kg, Lot 7, Cașcaval (45%)  -57 kg.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Planificarea necesităților la capitolul produse lactate, care au fost contractate ulterior, au fost făcute luând în 
considerare numărul total de copii înregistrți în instituții de educație timpurie, însă din cauza stării epidimiologice 
din țară, numărul de copii care fregventează zilnic grădinițile s-a redus.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/ MD-1597227174815 
din 15.12.2020 a fost încheiat acordul adiţionalprivind micșorarea valorii contractului: -42808,20 lei

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Fabrica de unt din 
Florești 01/114 15.12.2020 -42808,20 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. 03/117MD-1597932700720din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate Municipiul Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa Str. Mihalcea Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Olesea, tel. 079939997, 026924198, e-mail: 
oleseatonu27@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Carne pentru instituțiile preșcolare
Cod CPV 15110000-2 SIA RSAP 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 249 200 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:MD-1597932700720

Link:ocds-b3wdp1-MD-1597932700720

Data publicării anunțului de participare 20/08/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Bunuri □     

Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

mailto:oleseatonu27@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597932700720
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Sursa de finanțare •	 Buget de stat □  

  Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.09.2020.   

Denumirea operatorului economic CC «Nivali-Prod»SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:117

Data:10.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:57850,00 

Inclusiv TVA:69420,00
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 4

H.G. nr. 667 din 27-05-2016

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii, cap III, pct 20, Cap. IV, pct 21.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -16020,00 lei

Prețul actualizat al contractului 53400 lei
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

 -

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Atribuirea contractului de achiziție publică Carne pentru instituțiile preșcolare a fost efectuată pe loturi, respectiv 
operatorului CC „Nivali-Prod”SRL. i-a fost atribuit lotul și cantitățile după cum urmează: Lot 2. Carne de vită 650 kg. 

După modificare natura generală a contractului rămăne neschimbată, doar că valoarea contractului de achiziții 
publice se micșorează, deoarece devine necesară micșorarea cantităților:  carne de vită – 150 kg.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Planificarea necesităților pentru carne, care au fost contractate ulterior, a fost făcută luând în considerare numărul 
total de copii înregistrți în instituții de educație timpurie, însă din cauza stării epidimiologice din țară, numărul de 
copii care fregventează zilnic grădinițile s-a redus, respectiv s-a redus consumul de produse.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/117MD-1597932700720 
din 15.12.2020 a fost încheiat acordul adiţionalprivind micșorarea valorii contractului:-16020,00 lei.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC «Nivali-Prod»SRL 01/117 15.12.2020 -16020,00 lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03/116 MD-1597932700720 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate Municipiul Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa Str. Mihalcea Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Olesea, tel. 079939997, 026924198, e-mail: 
oleseatonu27@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Carne pentru instituțiile preșcolare
Cod CPV 15110000-2 SIA RSAP 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 249 200 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1597932700720

Link: ocds-b3wdp1-MD-1597932700720

Data publicării anunțului de participare 20/08/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Bunuri □     

Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

mailto:oleseatonu27@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597932700720
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Sursa de finanțare •	 Buget de stat □  

  Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.09.2020.   

Denumirea operatorului economic SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 116

Data: 10.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 165891,67 

Inclusiv TVA: 199070,00
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 4

H.G. nr. 667 din 27-05-2016

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii, cap III, pct 20, Cap. IV, pct 21.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -63140,40 lei

Prețul actualizat al contractului 135929,60 lei
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

 -

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Atribuirea contractului de achiziție publică Carne pentru instituțiile preșcolare a fost efectuată pe loturi, respectiv 
operatorului SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. i-a fost atribuit lotuul și cantitățile după cum urmează: Lot 1. 1700 Kg ( piep 
de pui) și 1700 Kg (pulpe dezosate).

După modificare natura generală a contractului rămăne neschimbată, doar că valoarea contractului de achiziții 
publice se micșorează, deoarece devine necesară micșorarea cantităților:  piep de pui – 564 kg și pulpe dezosate -509 
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kg

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Planificarea necesităților la capitolul produse lactate, care au fost contractate ulterior, au fost făcute luând în 
considerare numărul total de copii înregistrți în instituții de educație timpurie, însă din cauza stării epidimiologice 
din țară, numărul de copii care fregventează zilnic grădinițile s-a redus.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01/116 MD-
1597932700720 din 15.12.2020 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului:-63140,40 lei.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”VILLA PRODOTTI” 
S.R.L. 01/116 15.12.2020 -63140,40 

Conducătorul grupului de lucru:

BOTNARI ALEXANDRU                                    ____________________
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

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. 03-115-MD-1597227174815 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate Municipiul Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa Str. Mihalcea Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tonu Olesea, tel. 079939997, 026924198, e-mail: 
oleseatonu27@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Produse lactate
Cod CPV 15500000-3
Valoarea estimată a achiziției 271 325 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:MD-1597227174815

Link:ocds-b3wdp1-MD-1597227174815
Data publicării anunțului de participare 12/08/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Bunuri □     

Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

mailto:oleseatonu27@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare •	 Buget de stat □  

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

02.09.2020.   

Denumirea operatorului economic FPC «Serviabil» SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:115

Data:09.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:118286,11 

Inclusiv TVA:127749,00
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 4

H.G. nr. 667 din 27-05-2016

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii, cap III, pct 20, Cap. IV, pct 21.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -19940,34 lei

Prețul actualizat al contractului 107808,66lei
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Atribuirea contractului de achiziție publică produse lactate a fost efectuată pe loturi, respectiv operatorului FPC 
„Serviabil” SRL i-au fost atribuite loturile și cantitățile după cum urmează: Lot 4Smîntînă (10%) 250 Kg, Lot 5Unt din 
smîntînă dulce (72,5%) 800 Kg, Lot 6Brînză de vaci (5%) 1200 Kg.

După modificare natura generală a contractului rămăne neschimbată, doar că valoarea contractului de achiziții 
publice se micșorează, deoarece devine necesară micșorarea cantităților:  Lot 4Smîntînă (10%) -74,5 Kg, Lot 5Unt din 
smîntînă dulce (72,5%) -290 Kg, Lot 6Brînză de vaci (5%) -495 Kg.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Planificarea necesităților la capitolul produse lactate, care au fost contractate ulterior, au fost făcute luând în 
considerare numărul total de copii înregistrți în instituții de educație timpurie, însă din cauza stării epidimiologice 
din țară, numărul de copii care fregventează zilnic grădinițile s-a redus.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/115 MD-
1597227174815 din 15.12.2020 a fost încheiat acordul adiţionalprivind micșorarea valorii contractului: -19940,34 lei

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

FPC «Serviabil» SRL 01/115 15.12.2020 -19940,34 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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ANUNT
 privind modificarea contractului  

de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Corlateni
Localitate s.Corlateni,r.Riscani
IDNO 1007601002924
Adresa s.Corlateni
Număr de telefon 025656236
Număr de fax 025656392
E-mail oficial primaria.corlateni@mail.ru
Adresa de internet www.corlateni.sat.md
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bold Veaceslav

025656236
Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preturi □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de de constructia rigolilor si a trotuarului in 

s.Corlateni,r.Riscani 
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achizitiei 1285000-00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:21029246
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1602245641397

Data publicării anuntului de participare 09.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □

Buget CNAS □Surse externe □

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.12.2020

Denumirea operatorului economic SRL Fedion-Com

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:40 
Data:10.12.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:915065.13lei
Inclusiv TVA:1098078.17lei

Termen de valabilitate 15.12.2020
Termen de execuție 30.12.2020

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 Punctul 2.3 lit d din contractul inceheiat
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)

Termenul de valabilitate va fi prelungit pina la 31.05.2020 
si termenul de executare a lucarilor va fi prelungit pina in 
data de 15.05.2021

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)

_Lucrari de constructia rigolilor si a trotuarului in s.Corlateni,r.Riscani____________

II. Descrierea circumstantelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_Data incheierii contractului intre parti a fost prelungita din cauza depunerii la ANSC din partea ofertantului SRL 
Fedion-Com a contestatiei nr.02/1095/20 din 05.11.2020.La care in data de 02.12.2020 a fost inregistrata decizia ANSC 
cu nr.03D-899-20 privind reexaminarea ofertei cu inchehierea contractului.Din cauza inrautatirii factorilor climaterici 
a aparut imposibilitatea executarii calitative a lucrarilor contractate._____________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucrude modificare a contractului de achizitienr.40 din 10.12.2020 a fost încheiat acordul 
adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului pina in data de 31.05.2020 si modificarea 
termenului de executie a lucrarilor pina in data de 15.05.2020

Denumire 
operator economic

Nr. Si data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SRL Fedion-
Com

1 11.12.2020 915065.13 1098078.17
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Anunț

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. _1_ din 18.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚII FINANCIARE
Localitate mun.Chișinău, 
IDNO 107601001293
Adresa bd.Ștefan cel Mare,77
Număr de telefon 068580555
Număr de fax
E-mail victor.pinzari@cnpf.md
Adresa de internet
Persoana de contact Victor Pînzari  

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573204079724
Data deschiderii ofertelor 14/12/2019
Nr. BAP  44
Data publicării în BAP Nr: 40 din 07.11.2019
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Servicii
Obiectul de achiziție Servicii de dezvoltare a capacităților AEÎ de a deveni agenți 

pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată
Cod CPV 73200000-4
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Grant
Data deciziei de atribuire a contractului Nr.54 din 13.01.2020.   

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573204079724
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Operatorului economic cîștigător AO CENTRUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ PROMO-
TERRA

Date de contact ale  operatorului economic Adresa juridică: MOLDOVA, MD-2012, mun. 
Chișinău,str. Bernardazzi 53, ap. 4
Tel: +373 69128008

Nr. contract de achiziție Nr. 15

Data contract de achiziție 31.01.2020

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA 3 250 500,00; 

Termen de valabilitate 28.02.2021

Termen de execuție Până la 31.12.2020

Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Majorarea termenului de executare până la 28.02.2021 și de 
valabilitate a contractului până la 30.04.2021

Temeiul juridic Articolul 76 alin.(13),  al Legii 131/2015
Valoarea modificărilor 0 lei MD
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică

Nu □

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, 
natura și amploarea serviciilor):

Servicii de dezvoltare a capacităților AEÎ de a deveni agenți pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată. 
Majorarea termenului de executare până la 28.02.2021 și de valabilitate a contractului până la 30.04.2021.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Reconsiderarea termenelor de executare și valabilitate a contractului are la bază mai multe cauze obiective, 
principala fiind impactul pandemiei COVID-19, aceasta limitând în timp posibilitățile echipei (AO CENTRUL DE 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ PROMO-TERRA) de a efectua activitățile planificate în teren, a modificat regimul 
de lucru a instituțiilor implicate în proiect (CNPF, BNM, băncile comerciale, prestatorii serviciilor de plată și asociațiile 
de economii și împrumut). Astfel, a fost necesară ajustarea agendei de lucru în conformitate cu posibilitățile părților 
implicate pentru a respecta restricțiile sanitare impuse de autorități.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție publică Nr.15din 31 ianuarie 2020 a fost încheiat 
Acordul  Adițional  Nr.1 din 18.06.2020 privind: majorarea termenului de executare și de valabilitate a contrtactului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AO CENTRUL DE 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ 
PROMO-TERRA

1 18.12.2020 - -

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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ANUNT
 privind modificarea contractului 

de achiziții publice

nr.32din 23.09.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria  comunei Calfa  raionul  Aneni Noi
Localitate Comuna Calfa
IDNO 1007601005590
Adresa Str.Concilierii,8
Număr de telefon 0265 37241
Număr de fax 0265 37241
E-mail oficial primaria.comunacalfa@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ceaglic   Ludmila

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrari  de alimentare cu apă a  două  sectoare 

din satul Calfa raionul  Anenii Noi
Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 1957124.97 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1597849109994

din  19.08.2020
Link: MTender, ocds-b3wdp1-MD-1597849109994

din  19.08.2020
Data publicării anunțului de participare 19.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

NU

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Alte surse: Buget  national,  buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.09.2020  nr.1

Denumirea operatorului economic ”DSRM 3”         SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.32din 14.09.2020

Data:14.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1957124,97

Inclusiv TVA:
391425,00

Termen de valabilitate  31.12.2020
Termen de execuție 75 zile

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Altele:  redactarea pct 3.1 și 13.5 a Contractului nr 053 T 
Temeiul juridic  Lege 131/03.07.2015, Documentația Standard
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)

da (redactarea pct 6.1 a Contrctului))

Alte informații relevante -

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma negocierilor între SRL  DSRM (demers 17  din 10.12.2020)și  PRIMARIA Calfa  raionul Anenii Noi s-a constatat 
de prelungi termenul de valabilitate a Contractului nr .32  din 23.09.2020 după cum urmează: 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
I.   Punctul  13.5  se expune în redacție nouă ,  precum:

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.04.2021.

II. Punctul  3.1  se expune în redacție nouă ,  precum :

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  2348549.97 lei (Doua  milioane  treisute 
patruzeci și opt mii cincisute patruzeci  și  noua lei  97 bani )MD, inclusiv TVA 391425,00 lei MD, inclusiv :  pentru anul 
2020 valoarea lucrărilor  constitute1981141.16 lei , pentru anul 2021 constituie 367408.81 lei, inclusiv TVA. 
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IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

I. Situației climaterice nefavorabile care a parvenit în termenul stabilit  pentru îndeplinirea lucrărilor., mai  ales  
celor de asfaltare-betonare; 

2.   Situației de pandemie COVID-19,

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr 01/2 din 14.12.2020 s-a decis încheierea acordul adiţional privind  redactarea nouă : 

  I.  Punctul  13.5  se expune în redacție nouă ,  precum:

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.04.2021.

II. Punctul  3.1  se expune în redacție nouă ,  precum :

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  2348549.97  lei (  Două  milioane 
treisute patruzeci și opt mii  cincisute patruzeci  și  nouă lei 97  bani )MD, inclusiv TVA care:   pentru anul 2020 valoarea 
lucrărilor  constitute 1981141.16 lei , pentru anul 2021- 367408.81  lei, inclusiv TVA

Denumire 
operator 
economic

Valoarea modificărilor (după caz)

Numărul și data 

acordului adițional 
Fără TVA Inclusiv TVA

DSRM-3 SRL 47

din 15.12.2020

, inclusiv :

pentru anul 2020 – 1862296.46 lei

pentru anul 2021- 345368.69 lei

Total:

2348549.97 lei, 

inclusiv 

pentru anul 2020-  1981141,16 lei

pentru anul 2021- 367408,81 lei



98

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0105 IANUARIE 2021,MARȚI

Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1_ din 15 decembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Țînțăreni
Localitate s.Țînțăreni rn.Anenii Noi
IDNO 1007601009037
Adresa s.Țînțăreni rn.Anenii Noi
Număr de telefon 026533448,067214612
Număr de fax 026533348
E-mail primtintareni@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bulgaru Vadim

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație Publică
Nr. procedurii 636/16

Data deschiderii ofertelor 09.12.2016
Nr. BAP  89
Data publicării în BAP 18.11.2016
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Statie de epurare din s. Tintareni

Cod CPV 45332000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: Fondul Ecologic Național

Data deciziei de atribuire a contractului 15 decembrie 2020
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Operatorului economic cîștigător [denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa 
de e-mail și adresa de internet]
SRL Levprocons
Mun.Chișinău s.Budești, str.Chișinăului 99
levprocons3@mail.ru

Date de contact ale  operatorului economic 062175151

Nr. contract de achiziție 81/2016 

Data contract de achiziție 23 decembrie 2016

Valoarea contractului de achiziție 10.983.699,73

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execuție 24 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]

Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]
Nu se aplică □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □
Da □
[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]
1. Modificarea termenului de valabilitate în legătură cu lipsa 
surselor de finanțare.
2. ( 23.12.2019)

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul lipsei surselor de finanțare se solicită modificarea termenului de valabilitate a contractului pentru a putea 
relua lucrările în anul urmator. 
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

__Pentru a finaliza lucrările la stația de epurare din s.Țînțăreni sunt necesare surse de finanțare de care la moment 
nu dispune Primăria com.Țînțăreni, astfel pentru finalizarea lucrărilor și identificarea surselor financiare necesare 
se solicita prelungirea termenului de valabilitate a contractului de achiziție .

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.__1___
din __15 decembrie 2020 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.01/2020 din 15 decembrie 202 privind:

__Prelungirea termenului de valabilitate a a contractului nr.81/2016 din 23 decembrie 2016 pînă la 31  decembrie 2023 în 
legătură cu lipsa surselor financiare

Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15  din  18 .12 .2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI 
Localitate Or.Călărași
IDNO 1007601009004
Adresa Or.Călărași,str.M.Eminescu,19
Număr de telefon 0244 2-27-73
Număr de fax 024402-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primariea.md
Persoana de contact Ana Bejenari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri
Nr. procedurii Nr:ocds-b3wdpl-MD-1600944978983
Data deschiderii ofertelor 07.10.2020 , ora 10,00
Nr. BAP  M-TenderLink-ul: achiziții.md  21028647
Data publicării în BAP 24.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări x
Obiectul de achiziție Lucrări de reabilitare a străzilor Tineretului și M.Varlaam  din 

or.Călărași(repetat)
Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Bugetul Local 

Data deciziei de atribuire a contractului Nr.10  din 08.10.2020

Operatorului economic cîștigător SRL,,Delta  Forța  Sercuritate” cod unic de inregistrare 
1004600034314 , mun.Chișinău,str.Gheorghe Asachi,17  

Date de contact ale  operatorului economic Tel 078610420
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Nr. contract de achiziție Nr.201

Data contract de achiziție 19 octombrie 2020

Valoarea contractului de achiziție 1454161,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 2 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Prelungirea termenului contractului

Temeiul juridic

Demersul nr.1213 din 15.12.2020  parvenit de la SRL,,Delta 
Forța Securitate” 

Art.76 ,alin.2 din LegeaNr. 131din 03-07-2015 privind 
achiziţiile publice

Valoarea modificărilor

S-a inchiat   acordul adițional nr.01 din 18.12.2020  de  prelungire a  
termenul contractului până ladata 

de 31.12.2021

Informații privind micșorarea prețului în urma 
modificării

Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu X

Da 

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Solicitarea SRL,,Delta Forța Securitate” de prelungirea termenului contractului, din motivul că condițiile climaterice 
nefavorabile care nu permit finisare lucrărilor.

VII Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Se prelungește termenul de valabilitate a contractului pănă la data de 31.12.2021, pentru a avea  posibilitate de 
indeplinire a lucrărilor de asfaltare calitative.

VIII   Rezultatele examinării:

În rezultatul examinăriiDemersul nr.1213 din 15.12.2020  parvenit de la SRL,,Delta Forța Securitate” privind prelungirea 
termenului de valabilitate a contractului , s-a decis de incheiat acordul adițional nr.01 din 18.12.2020  la contractul 
nr.201 din 19 octombrie 2020 , inchiat cu SRL,,Delta Forța Securitate”.

IXInformații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14   din 11 .11 .2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI 
Localitate Or.Călărași
IDNO 1007601009004
Adresa Or.Călărași,str.M.Eminescu,19
Număr de telefon 0244 2-27-73
Număr de fax 024402-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primariea.md
Persoana de contact Ana Bejenari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii Nr:ocds-b3wdpl-MD-1557235355214
Data deschiderii ofertelor 31.05.2019
Nr. BAP  M-TenderNr: 21007813  achiziții.md 
Data publicării în BAP 07.05.2019
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări x
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în partea de Nord-

Vest a orașului Călărași
Cod CPV 45232440-8
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului  și 

Bugetul Local 

Data deciziei de atribuire a contractului Nr.07  din  05.06.2019
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Operatorului economic cîștigător SRL,,Polimer Gaz Construcții” cod fiscal 1002600040564; mun.
Chișinău.str.Varnița,18 

Email pgconstrucții@mail.ru 
Date de contact ale  operatorului economic Tel 02247-53-75 

Nr. contract de achiziție Nr.122 

Data contract de achiziție 14 iunie 2019

Valoarea contractului de achiziție 6617398,94 lei

Acordul adițional de ajustarea prețuluinr.01 în sumă de  
248409,68 lei .

Acord adițional de micșorare asumei contractului în sumă de 
254204,82  lei

Suma totală 661160,80  lei 
Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 15  luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Prelungirea termenului contractului
Temeiul juridic Art.76 ,alin.2 din LegeaNr. 131din 03-07-2015 

privind achiziţiile publice

Valoarea modificărilor Se prelungește termenul contractului până ladata de 
31.12.2021

Informații privind micșorarea prețului în urma 
modificării

În perioada executării lucrărilor de construcție a rețelei 
de canalizare,au fost depistate sectoare unde nu pot fi finalizate 
volumele de lucrări și anume:

Pe trosonul între 316C și 317C conform filei nr.8 din proict 
la adîncimea de 0,8m a fost depistată o bucată de beton în locul 
urmează a fi montat colectorul de canalizare;

 Din cauza construcției recente a troruarului și a unui 
cămin ce aparține apeductului existent rețeaua de canalizare 
între căminele 316C și 317C, nu pot fi amplasate pe o linie dreaptă 
conform proiectului și este nevoie de ocolit;

 Pe trosonul între căminele 409C-393C conform filei nr.17, 
strada unde urmează să fie montatcolectorul de canalizare are 
lățime de 1,0m și este imposibil de executat lucrările de excavare 
mecanizate.

Conform constatărilor descrise mai sus autorul de proiect 
SRL,,Boncom-Proiect” a corectat proiectul tehnic inițial, în urma 
cărei au fost  excluse și incluse unele lucrări suplimentare și din acest 
motiv nu s-a reușit executarea lucrărilor în termenul stabilit înițial.

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu 

Da X

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În perioada executării lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare,au fost depistate sectoare unde nu pot fi 
finalizate volumele de lucrări, din motivul că au apărut necesitatea exluderiiși includerea lucrărilor suplimentare.

Autorul proiectului tehnic SRL,,BONCOM-PROIECT” au modificat proiectul tehnic și din acest motiv nu sa reușit 
executarea lucrărilor și se prelungește temnenul contractului.

VII Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Actul de constatare  din 10.02.2020 , a grupului de lucru compus din :

                               Primarul or.Călărași -  Ion Olari

                               Arhitect-șef  or.Călărași – Nicolae Preguza

                               Autorul de proiect,,Boncom-Proiect” SRL – Vitalie Colun 

                               Responsabil tehnic – Grigore Avasiloaiei 

                               Diriginte de șantier SRL,,Polimer Gaz Construcții” – Petru  Corjan 

VIII   Rezultatele examinării:

            În rezultatul examinării Actului de constatare, modificărilor efectuate la proiectul inițial  s-a luat decizia 
de  încheiat  acordul  adiţional de prelungire termenului  a  contractului nr.122 din 14 iunie 2019 , până la data de 
31.12.2021.

IXInformații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:
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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNT

 privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr.05/2 din 14.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional AneniiNoi
Localitate Or. AneniiNoi
IDNO 1007601006966
Adresa Piața 31 August 4
Număr de telefon 0265 23626
Număr de fax 0265 23720
E-mail oficial slivinscaial@mail.ru
Adresa de internet  www Anenii-noi.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SlivinscaiaLarisa

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Reparație capitală pentru modernizarea și 

reconstrucția stadionului raional Anenii Noi
Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 3500000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1592335430053din 
07.07.2020.
Link: MTender, ocds-b3wdp1-MD-1592335430053

Data publicării anunțului de participare 07.07.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

NU

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 Uniunii Europene

Nu □Da □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1592335430053
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1592335430053
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Sursa de finanțare Alte surse: Buget local 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

nr 05R din 01.09.2020

Denumirea operatorului economic Inconex-Com          SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 053T 

Data: 09.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  2778 285,70

Inclusiv TVA:3 333 942,84

Termen de valabilitate  31.12.2020
Termen de execuție 14 săptămîni

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Altele:  redactarea pct 3.1 și 13.5 a Contractului nr 053 T 
Temeiul juridic  Lege 131/03.07.2015, Documentația Standard
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)

da (redactarea pct 6.1 a Contrctului))

Alte informații relevante -

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma negocierilor între SRL  Inconex Com  (demers 41 din 10.12.2020)și Consiliul raional Anenii Noi s-a constatat 
de prelungi termenul de valabilitate a Contractului nr 053 T după cum urmează: 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

I.   Punctul  13.5  se expune în redacție nouă ,  precum:

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.05.2021.

II. Punctul  3.1  se expune în redacție nouă ,  precum :

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  3 333 942,84  lei (Trei milioane trei sute 
treizeci și trei mii nouă sute patruzeci și doi lei 84  bani )MD, inclusiv TVA 555 657,14 lei MD, inclusiv :  pentru anul 2020 
valoarea lucrărilor  constitute  523 771,65  lei , pentru anul 2021 constituie  2  810 171,19 lei, inclusiv TVA. 

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

A apărut necesitate de a  prelungi termenul de valabilitate a contractuluidin motivul:

1. Situației climaterice nefavorabile care aparvenit în termenul stabilit  pentru îndeplinirea lucrărilor. 

2. Situației de pandemie COVID-19,
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3.  Lucrările au fost începute  cu întârziere deoarece  la procedura dată a fost depusă contestație și examinarea a durat.

4. Contractul a fost înregistrat la Trezoreria de stat la data de 18.09.2020, Conform Legii 131, atr. 74  lucrările au început 
după  înregistrarea  la Trezorerie., iar  termenul de executare este de 14 săptămâni. 

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr 05/2 din 14.12.2020 s-a decis încheierea acordul adiţional privind  redactarea nouă : 

  I. Punctul  13.5  se expune în redacție nouă ,  precum:

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.05.2021.

II. Punctul  3.1  se expune în redacție nouă ,  precum :

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  3 333 942,84  lei (Trei milioane trei sute 
treizeci și trei mii nouă sute patruzeci și doi lei 84  bani )MD, inclusiv TVA 555 657,14 lei MD, inclusiv :  pentru anul 2020 
valoarea lucrărilor  constitute  523 771,65  lei , pentru anul 2021 constituie  2  810 171,19 lei, inclusiv TVA. 

Denumire 
operator 
economic

Valoarea modificărilor (după caz)

Numărul și data 
acordului adițional 

Fără TVA Inclusiv TVA

Inconex-Com          
SRL 01/053

din 14.12.2020

2778285,70, inclusiv :
pentru anul 2020 – 436476,37 lei
pentru anul 2021- 2341809,32 lei

3333942,84 lei, inclusiv 
pentru anul 2020-523771,65 lei
pentru anul 2021- 2810171,19 lei 
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____12_____ din __21Decembrie2020__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ciorescu

Localitate Comuna Ciorescu, mun. Chișinău
IDNO 1007601010437
Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon 0-22-45-68-72
Număr de fax 0-22-45-63-44
E-mail contabilitatea.ciorescu@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bostan Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație Publică
Nr. procedurii  441/16 
Data deschiderii ofertelor 26 August 2016
Nr. BAP  59 
Data publicării în BAP 05 August 2016
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelei exterioare de canalizare a 
unui sector din comuna Ciorescu

Cod CPV 45000000-7
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu□

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat□

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: Buget Local

Data deciziei de atribuire a contractului 18 Octombrie 2016

mailto:contabilitatea.ciorescu@gmail.
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Operatorului economic câștigător F.P.C. ”LĂCĂTUȘ” S.R.L., 
Adresa:MD-2084, mun. Chișinău,
 Or. Cricova, str. Chișinăului, nr. 92ATel./Fax: 0-22-45-33-64, 
0-22-45-29-84
e-mail:lacatus@mail.ru

Date de contact ale  operatorului economic Adresa: MD-2084, mun. Chișinău,
 Or. Cricova, str. Chișinăului, nr. 92A Tel./Fax: 0-22-45-33-64, 0-22-
45-29-84
e-mail: lacatus@mail.ru

Nr. contract de achiziție 76
1-2576/16

Data contract de achiziție 25 Octombrie 2016

Valoarea contractului de achiziție 11 740 139,73
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2020

Termen de execuție Până la 31 Decembrie 2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului□
Majorarea valorii contractului□
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare□
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct. 2) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]
Nu se aplică□

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu□
Da □

1. Acord Adițional nr. 1 din 12.10.2017 – modificarea graficului 
de executarea lucrărilor și graficului de finanațare

2. Acord Adițional nr. 2 din 10.09.2019 – micșorare prin ex-
cludere; majorare prin includere; extinderea termenului de 
valabilitate a Contractului

3. Acord Adițional nr. 3 din 31.07.2020 –majorare prin in-
cludere

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În anul 2016, ca urmare a desfășurării procedurii de achizițe, a fost încheiat Contractul de Antrepriză nr. 76 din 
25.10.2016 cu F.P.C. ”LĂCĂTUȘ” S.R.L., privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelei exterioare de canalizare a 
unui sector din comuna Ciorescu.

_______________________________________________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Situația epidimiologigă, cât și evoluția virusului COVID-19, la nivel municipal.

_______________________________________________________________________________________________

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

_ Ca urmare a celor expuse mai sus, concluzionăm că trebuie efectuate modificările propuse.

_______________________________________________________________________________________________

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 12 din “ 
21 ”   Decembrie  2020  a fost  încheiat Acordul  Adiţional  Nr. 4 din “ 21 ” Decembrie 2020 privind: 

Modificarea Contractul de achiziție publică/acordului-cadru Nr.  76  din  25.10.2016 __  prin încheierea Acordului Adiţional  
privind: modificarea termenului de executare a lucrărilor și modificarea termenului de valabilitate a Contractului de  Antrepriză 
nr. 76 din 25.10.2016.

Termenul de executare a lucrărilor și termenul de valabilitate a Contractului de Antrepriză      nr. 76 din 25.10.2016, după 
modificările propuse, va fi ”31.12.2021”.

II. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.55 din 17.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial dragalin@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Țurcan Natalia

Date cu privire la procedura de achiziție

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți 

pe drumul M5 Frontieră cuUcraina-Criva-Bălți-Chișinău-
Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71

Cod CPV 45221000-2
Valoarea estimată a achiziției 78 905 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1558441529069
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/6463

Data publicării anunțului de participare 21.05.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse:[Programulprivind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice 
naționalepeanul 2020]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.06.2019

Denumirea operatorului economic S.C.”PoduriPrim”S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/236

Data:25.06.2019

http://www.mtender.gov.md
https://e-licitatie.md/contract-notice/6463
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 88 179 566,03
Inclusiv TVA: 105 815 479,24

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție Decembrie 2020

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de prestare 
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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 16.12.2019 (lucrări excluse 618  311,02 lei 
inclusiv TVA; lucrări incluse 594 340,63 lei inclusiv TVA);

Acord adițional nr.2 din 12.02.2020 (lucrări excluse 195  818,72 lei 
inclusiv TVA; lucrări incluse 1 145 529,46 lei inclusiv TVA);

Acord adițional nr.3 din 25.06.2020 (lucrări excluse 398  588,06 lei 
inclusiv TVA; lucrări incluse 528 400,26 lei inclusiv TVA).

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În condițiile reținerii în executarea lucrărilor cauzate de necesitatea suspendării lucrărilor ca ur-
mare a instituirii stării de urgență și altor restricții impuse în legătură cu pandemia Covid 19, 
dar și Hotărârii Guvernului nr. 718 din 29.09.2020 pentru modificarea Programului privind 
repartizarea  mijloacelor fondului rutier pentrudrumurile publice  naționale pe anul 2020, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 164/2020, prin care a fost diminuat volumul alocațiilor pentru reparația nodu-
lui rutier, ținând cont de prevederile pct. 2.3. a contractului de antrepriză, dar și a art. 76 alin. (7) a Legii pri-
vind achizițiile publice 131/2015, grupul de lucru stabilește necesitatea prelungirii termenului de execuție 
a lucrărilor, până la data de 31 decembrie 2021. 

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional nr.4 din 
15.12.2020 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic
Modificările contractului

Termen de execuție 
inițial Termen de execuție modificat

S.C.,,Poduri Prim” S.R.L  Decembrie 2020 31.12.2021

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. ___1/15____ din __12.01.2015____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Dobrușa, raionul Șoldănești
Localitate Comuna Dobrușa, raionul Șoldănești
IDNO 1007601004582
Adresa MD-7229, s.Recești, rl Șoldănești
Număr de telefon 027248236
Număr de fax 027248238
E-mail oficial primaria.dobrusa@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tincu Ala 027248238

primaria.dobrusa@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Alimentarea cu apăpotabilăa s. Dobrușa r-nul 

Șoldănești. Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare 
din s.Dobruşa, r-nul Şoldăneşti

Cod CPV 45231300-8
Valoarea estimată a achiziției 9 552 006,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare 12.12.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: Buget local, FEN, contribuția comunității

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.01.2015

Denumirea operatorului economic SRL Valdcongrup
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1/15 

Data: 12.01.2015
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 960 005,0

Inclusiv TVA: 9 552 006,0
Termen de valabilitate 36 luni
Termen de execuție 36 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.5 din contractul nr1/15 din 12.01.2015
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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 25.02.2015 înregistrat la AAP nr.1-
6739/15 din 04.03.2015

Acord adițional nr.2 din01.09.2017 nr.de înregistrare 78 din 
9.10.2017 privind prelungirea termenului de valabilitate a 
contractului  

Alte informații relevante În temeiul modicărilor tehnice în proiectul de execuție s-a 
instalat stația de epurare cu capacitate mai mică, prin urmare 
suma lucrărilor s-a micșorat cu 340968,0lei

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de achiziție a fost încheiat pentru executarea următoarelor lucrări:

- Forarea a două sonde arteziene;

- Construcția rețelelor de apeduct;

- Construcția rețelelor de canalizare;

- Instalarea stației de epurare

Inițiallucrările au fostcontractate în sumătotală de 9552006,00 lei
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În temeiul modicărilor tehnice în proiectul de execuție s-a instalat stația de epurare cu capacitate mai mică, prin 
urmare suma lucrărilor s-a micșorat cu 340968,0 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din cauzainsatlăriistației de epurare cu capacitate mai mică s-a micșorat suma totală a lucrărilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/15 din 12.01.2015  a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

S R L 
Valdcongrup

Nr.3 14.12.2020 7772794,65 9211038,0
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Anunt  privind modificarea/rezilierea contractelor  
de antrepriza incheiate prin Cererea Ofertelor de preturi /acordului-cadru

Nr. 4 din 15/12/2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Начальнаяшколас.Баурчи
Localitate s. Baurci
IDNO 1011601000549
Adresa Ул.Школьная,1
Număr de telefon 029133536
Număr de fax -
E-mail baurci-nac@yandex.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Cernioglo Tatiana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1596096968793
Data deschiderii ofertelor 13/08/2020  15-23
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1596096968793
Data publicării în BAP 31/07/2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Закупка продуктов питания для начальной школы  с. 

Баурчи, Чадыр-Лунгского р-наIIквартал
Cod CPV 15800000-8
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu□

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 13января 2020г

Operatorului economic cîștigător SLAVENA LUX S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic м.Кишинев,  ул. Valea Bicului, 1/1 т.029126551

Nr. contract de achiziție 21

Data contract de achiziție 09/09/2020

Valoarea contractului de achiziție 80390,40
Termen de valabilitate 31/12/2020

Termen de execuție 31/12/2020

Operatorului economic cîștigător S.R.L.Lovis-Angro

Date de contact ale  operatorului economic г.Кишинев ул.Колумна-170 т.022843370

Nr. contract de achiziție 22

Data contract de achiziție 26/08/2020

Valoarea contractului de achiziție 60705.0
Termen de valabilitate 31/12/2020

Termen de execuție 31/12/2020

Operatorului economic cîștigător AO IUGINTERTRANS

Date de contact ale  operatorului economic г Тараклия ул Вокзальная 28 тел 0-294-21-5-50

Nr. contract de achiziție 23

Data contract de achiziție 25/08/2020

Valoarea contractului de achiziție 26541,0
Termen de valabilitate 31/12/2020

Termen de execuție 31/12/2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Закон о Государственных закупках №131 от 13.07.2015 года
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Valoarea modificărilor SLAVENA LUX S.R.L. уменьшается контракт на сумму 
30198,01 леев

S.R.L.Lovis-Angro уменьшается контракт на сумму 
23633.92 леев

AO IUGINTERTRANS уменьшается контракт на сумму 
10442.34 леев

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică□
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

1. Стоимость контрактаSLAVENA LUX S.R.L. до изменения составляет 80390.40 лей, контракт уменьшается на 
сумму 30198.01 лей, общая сумма контракта составляет 50192.39 лей.

2. Стоимость контрактаS.R.L.Lovis-Angroдо изменения составляет 60705.0 лей, контракт уменьшается на 
сумму 23633.92 лей и общая сумма контракта составляет 37071.08 лей.

3. Стоимость контрактаAOIUGINTERTRANS до изменения составляет 26541.0лей, контракт уменьшается на 
сумму 10442.34 лей и общая сумма контрактасоставляет 16098.66 лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Уменьшениеконтракта связано с тем, что  истекает срок контракта

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Уменьшение контракта связано с тем, что истекает срок контракта

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.4din 
15/12/2020a fost încheiat:
1. Acordul adiţional Nr.2020-0000002055 din 15/12/2020privind:уменьшается контракт на общую сумму 30198.01 
лей
2. Acordul adiţional Nr.2020-0000001927 din15/12/2020privind:уменьшается контракт на общую сумму 23633.92лей
3. Acordul adiţional Nr.2020-0000001906 din 15/12/2020privind:уменьшается контракт на общую сумму 10442.34 лей

II. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12/2din 15decembrie 2020

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Oncologic

Localitate Mun. Chișinău 

IDNO 1003600151023

Adresa str. Testemitanu 30

Număr de telefon 0-22-85-23-03

Număr de fax 0-22-72-78-80

E-mail anticamera@onco.md

Adresa de internet

Persoana de contact Vitalie Jora

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică

Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdp1-MD-1593169404578
Data deschiderii ofertelor 17.07.2020

Nr. BAP  -

Data publicării în BAP -

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări deresistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului 
Chirurgical nr. 2

Cod CPV 45000000-7

Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului Decizie de evaluare nr.12/1 din 06.08.2020

Operatorului economic cîștigător Atractiv-Invest SRL

Date de contact ale  operatorului economic 0-22-28-70-20

Nr. contract de achiziție 210-LP

Data contract de achiziție 13.08.2020
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Valoarea contractului de achiziție 2 323 909,04lei

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 31.12.2020

Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză

Temeiul juridic Procesul verbal al Grupului de Lucru

Valoarea modificărilor Valabilitatea contractului de antrepriză 01.03.2021

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

NU □

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunuri-
lor, natura și amploarea serviciilor):

Lucrări de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză;

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Legea privind Achiziţiile Publice nr. 131 din 03.07.2015.

Hotărîrea Grupului de lucru al IMSP IO nr. 12/3 din 15.12.2020

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În perioada de  deexecutare a lucrărilor, operatorul economic Atractiv Invest SRL a întînpinat anumite dificultăți, cum ar fi:

1. În încăperele în care se executa lucrările erau internați pacienți, iar prezența acestora crea dificultăți întru executarea 
lucrărilor;

2. Situația epidimiologică din țară (unii angajați din companie au stat în autoizolare);

Peentru finisarea proiectului sus menționat este necesar de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de 
antrepriză pînă la 01.03.2021.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 
12/3 din 15.12.2020 a fost  încheiat acordul  adiţional de prelungire a termenului de valabilitateNr. 01-VL din 15.12.2020 privind:

Lucrări de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză – pînă la 01.03.2021;

Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _б/н_ din ___24.12.2020___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия  мун.Комрат
Localitate АТО Гагаузия, мун.Комрат
IDNO 1007601000285
Adresa ул. Третьякова, 36
Număr de telefon 029822660
Număr de fax 029824593
E-mail comrat.primaria@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 079912837

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Открытые торги (работы)
Nr. procedurii  ocds-b3wdp1-MD-1582117540745
Data deschiderii ofertelor 11.03.2020; 10.00
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Работы по утеплению и замене кровли в д/с 

№5 мун. Комрат.
Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1582117540745
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului №6 от 27.04.2020

Operatorului economic cîștigător SRL Moncomtex-ф/к1004611003677

Date de contact ale  operatorului economic SRL Moncomtex - 069344944, 069715606

Nr. contract de achiziție №115 SRL Moncomtex

Data contract de achiziție №115 SRL Moncomtex от 26.06.2020

Valoarea contractului de achiziție №115 SRLMoncomtex – 2 221 850,70 молдавских леев (с 
НДС).

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 31.12.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [Закона «О государственных закупках» РМ]
Valoarea modificărilor Продление сроков действия договора и договорных работ до 

31.12.2021.
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică □
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

__В начале текущего года состоялся тендер по закупке работ по утеплению и замене кровли в д/с №5 мун. 
Комрат. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в потребности завершения работ 
в д/с №5, в настоящее время возникла необходимость в продлении сроков действия договора до 
31.12.2021.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

____ В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в потребности завершения 
работ в д/с №5, в настоящее время возникла необходимость в продлении сроков действия договора до 
31.12.2021.__

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

_____ В начале текущего года состоялся тендер по закупке работ по утеплению и замене кровли в д/с №5 мун. 
Комрат. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в потребности завершения работ 
в д/с №5, в настоящее время возникла необходимость в продлении сроков действия договора до 31.12.2021. _

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr._44__
din __24.12.2020__ a fost încheiat acordul  adiţional  
№434SRL Moncomtex от 24.12.2020.

II. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

_

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

nr.58 din 28.12.2020

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 dragalin@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Camelia Popovici

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-
Cimișlia, km 71,7-85,8

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 144 415 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1554727846279-
EV-1555050703170
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/4649

Data publicării anunțului de participare 12/04/2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse:[Programulprivindrepartizareamijloacel
orfonduluirutier pentru drumuri publice naționale 
pentru anul 2019]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.05.2019

Denumirea operatorului economic S.R.L.,,Irinda Prim,,

http://www.mtender.gov.md
https://e-licitatie.md/contract-notice/6463
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/226
Data:19.06.2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 151 513 929,84
Inclusiv TVA: 181 816 715,81

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție Decembrie 2020

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de prestare 

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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

- Acord adițional nr.1 din 29.05.2020
Valoarea lucrărilor incluse suplimentar 522 901,20 lei

- Acord adițional nr.2 din 29.05.2020
Valoarea lucrărilor excluse 6 139 862,65 lei
Valoarea lucrărilor incluse suplimentar 4 691 094,95 lei

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În condițiile reținerii în executarea lucrărilor cauzate de necesitatea suspendării lucrărilor ca ur-
mare a instituirii stării de urgență și altor restricții impuse în legătură cu pandemia Covid 19, 
dar și Hotărârii Guvernului nr. 718 din 29.09.2020 pentru modificarea Programului privind 
repartizarea  mijloacelor fondului rutier pentrudrumurile publice  naționale pe anul 2020, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 164/2020, prin care a fost diminuat volumul alocațiilor pentru reparația 
îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8, ținând cont 
de prevederile pct. 2.3. a contractului de antrepriză, dar și a art. 76 alin. (7) a Legii privind achizițiile publice 
131/2015, grupul de lucru stabilește necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor, până la data 
de 31 decembrie 2021. 

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr06-14/226din 19.06.2019, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 58 din 22.12.2020s-a decis încheierea acordul adiţional nr. 3 din 23.12.2020 privind modificarea termenului 
de execuție a contractului.

Denumire operator economic Modificările contractului

Termen de execuție inițial Termen de execuție modificat

S.R.L.,,Irinda Prim,,  Decembrie 2020 31.12.2021

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. _34_ din _17.12.2020_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate Mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa Str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22437
Număr de fax 0236 22577
E-mail primar.ungheni@gmail.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Ambros Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1594270955582
Data deschiderii ofertelor 23.07.2020
Nr. BAP  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1566204590573?tab=contract-notice
Data publicării în BAP 09.07.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Lucrări □

Obiectul de achiziție Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni-Vale 
din mun. Ungheni – rețele de canalizare menajeră pe str. 
Unghiului

Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget de stat
Surse externe

Data deciziei de atribuire a contractului 30.07.2020

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1566204590573?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1566204590573?tab=contract-notice
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Operatorului economic cîștigător FCI „Capital”SRL

Date de contact ale  operatorului economic mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu nr. 33/1, c/f 1003605002810

Nr. contract de achiziție Nr. 137

Data contract de achiziție 06.08.2020

Valoarea contractului de achiziție 1286488,15 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 31.10.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Prelungirea termenului de valabilitate a contractului  □
Temeiul juridic Punctul 35 al Hotărîrii Guvernului nr. 667 din 27.05.2016
Valoarea modificărilor Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu se aplică

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_     În urma desfășurării licitației publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1594270955582din 09.07.2020, a fost încheiat contractul 
de achiziție cu FCI „Capital” SRL în suma totală cu TVA de 1286488,15 lei. Lucrările de bază se referă la eficientizarea 
infrastructurii publice în cartierul Ungheni-Vale din mun. Ungheni – rețele de canalizare pe str. Unghiului._

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

______În procesul executării lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare pe str. Unghiului în cartierul Ungheni-
Vale din mun. Ungheni, s-a constatat că este necesar de a fi prelungit termenul de valabilitate al contractului nr. 137 
din 06.08.2020 în scopul finalizării procedurilor aferente de recepție a lucrărilor date, de verificare a calității lucrărilor 
îndeplinite și de achitare integrală a valorii lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract._

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

___ Se propune de a fi prelungit termenul de valabilitate al contractului nr. 137 din 06.08.2020 pînă la data de 
30.06.2021, în scopul finalizării procedurilor aferente de recepție a lucrărilor date, de verificare a calității lucrărilor 
îndeplinite și de achitare integrală a valorii lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract.__

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr._137_din 
_06.08.2020_ a fost  încheiat acordul  adiţional  Nr._1_ din _17.12.2020_ privind:
1. Termenul contractului de bază nr. 137 din 06.08.2020, se prelungește pînă la data de 30.06.2021.  

II. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.12.2020.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Cioresti 
Localitate s.Cioresti r.Nisporeni
IDNO 1007601006564
Adresa s.Cioresti r. Nisporeni
Număr de telefon 026445003, 060221827
Număr de fax 026445236
E-mail oficial contabilitate.cioresti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutu Valeriu 060633766

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □√

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achizitionarea lucrarilor privind reparatia drumurilor 

locale din s. Cioresti r. Nisporeni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 500000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdpl-MD-1594393586495
Link: ocds-b3wdpl-MD-1594393586495

Data publicării anunțului de participare 10.07.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □√    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □√     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.07.2020

Denumirea operatorului economic SRL Nica
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:36 

Data:05.08.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:476931.48

Inclusiv TVA:572317.78
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

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 [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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Conditiile climaterice care nu permit finalizarea lucrarilor 
stipulate in contract.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Fara schimbari

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conditiile climaterice care nu permit finalizarea lucrarilor stipulate in contract

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________
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VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 14.12.2020 
a fost încheiat acordul adiţional  privind  extinderea termenului de valabilitate a contractului pina la 30 iunie 
2021

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Nica            2 14.12.2020             0            0

[Примечания]
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01  din 16.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru

Localitate Or.Codru

IDNO 1007601010482

Adresa Str.Costiujeni, 8

Număr de telefon 022792743

Număr de fax

E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com

Adresa de internet primariacodru.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Reparațiacapitală a străzilor din or.Codru, 3loturi

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 12 397 265,90

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1593243697093

Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21025324/

Data publicării anunțului de participare 27 Iulie 2020

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 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 fonduri ale Uniunii Europene Nu □    Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 01.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Lux Gaz

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593243697093
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:MD1593243697093/01

Data: 29.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 4390645,04 MDL

Inclusiv TVA: 731774,17 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 3 luni
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 din legea privind achiziţiile publice alin. (7) 2. a , b

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) -

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

 Termenul de executare a contractului este de 3 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul a fost 
eliberat în data de 21.10.2020. Operatorul economic a informat autoritatea contractantă că din cauza condițiilor 
climaterice,  a unor probleme apărute în cadrul santierului de lucru nu va reuși executarea contractului în termenul 
indicat în contract, și solicită extinderea termenul de valabilitate și execuție a contractului pînă la 31.05.2020

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luînd în considerarecircumstanțele de fapt, grupul de lucru consider oportun de aextindetermenul de valabilitate și 
execuție a contractuluipînă la 31.05.2020.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 16.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate și executie pînă la 30.06.2020

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Lux Gaz 01 16.12.2020 3658870,87 4390645,04
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594195138650


134

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0105 IANUARIE 2021,MARȚI

Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 AAdin 21.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Oficiul National al Viei și Vinului
Localitate RM, mun. Chișinău
IDNO 1013620012945
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 

126
Număr de telefon +373 22 105 560
Număr de fax -
E-mail achiziții_onvv@wineofmoldova.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Prozorovschi Adrian

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitatie deschisă
Nr. procedurii Nr: 21027857
Data deschiderii ofertelor Data: 29.09.2020 Ora: 10:00
Nr. BAP  https://achizitii.md/ro/public/tender/21027857/
Data publicării în BAP ocds-b3wdp1-MD-1599113181173
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Servicii □
Obiectul de achiziție Studiu de piață privind percepția consumatorului din 

România față de produsele și mărcile vitivinicole din Republica 
Moldova, percepția lui față de produsele lor și competiție

Cod CPV 79300000-7
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget propriu

Data deciziei de atribuire a contractului 30.09.20

Operatorului economic cîștigător Ipsos SRL

Date de contact ale  operatorului economic +373 
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Nr. contract de achiziție 05/LP

Data contract de achiziție 06.10.2020

Valoarea contractului de achiziție 15072 euro

Termen de valabilitate Pină la 31.12.2020

Termen de execuție Pină la 31.12.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Altele:  termenului valabilitatii contractului
Temeiul juridic -art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

-conform. Pct 12.3 din prezentul contract.
Valoarea modificărilor -
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

-

Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu 

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Capitolul 12, punctul 12.6 ,,Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de 
către Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020”, se modifică cu următorul conținut: ,, Prezentul Contract 
se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil 
pînă la 28 februarie 2021”.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul situației de urgență declarate la nivel național, în legătură cu pandemia COVID -19, operatorul economic 
ne-a informat despre întîrzierile de a executa în termen a serviciilor contractate, așa cum măsurile și restricțiile impuse 
la nivel național, afectează în mod direct desfășurarea și îndeplinirea sarcinilor contractate.

VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În vederea asigurării continuității și a posibilității de a achita serviciile ce urmeaza a fi executate de Prestator conform 
acordului încheiat.

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.01 AAdin 21.12.2020 a fost 
încheiat acordul  adiţional  Nr.01-2020 AA din 21.12.2020 privind:
Prelungirea termenului contractului, cu următorul text:
Capitolul 12, punctul 12.6 ,,Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare 
după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020”, se 
modifică cu următorul conținut: ,, Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în 
vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil pînă la 28 februarie 2021”.

Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01  din 16.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparațiacapitală a străzilor din or.Codru, 2 loturi
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 946 324,30
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1594195138650
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21025842/

Data publicării anunțului de participare 8 Iulie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594195138650
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Lux Gaz
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:ocds-b3wdp1-MD1594195138650/01

Data: 16.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3005250 MDL

Inclusiv TVA: 500875 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 3 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 din legea privind achiziţiile publice alin. (7) 2. a , b

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

 Termenul de executare a contractului este de 3 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul a fost 
eliberat în data de 23.09.2020. Operatorul economic a informat autoritatea contractantă că din cauza condițiilor 
climaterice,  a uneor probleme apărute în cadrul santierului de lucru nu va reuși executarea contractului în termenul 
indicat în contract, și solicită extinderea termenul de valabilitate și execuție a contractului pînă la 30.06.2020

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luînd în considerarecircumstanțele de fapt, grupul de lucru consider oportun de aextindetermenul de valabilitate și 
execuție a contractuluipînă la 30.06.2020.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 16.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate și executie pînă la 30.06.2020

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Lux Gaz 01 16.12.2020 2504375 3005250

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594195138650
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ___________ din __________2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Radion Tetelea

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de curățare cu autovidanja a colectoarelor 

de canalizare pluvială
Cod CPV 90470000-2
Valoarea estimată a achiziției 2 100 540
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1597841261432
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1597841261432?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

NU

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □Servicii xLucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu xDa □

Sursa de finanțare Ate surse: autofinanțare

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 09.09.2020

Denumirea operatorului economic «Dacarolion» SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr:40

Data:07.10.2020
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA:1 433 693,29

Inclusiv TVA:1 720 428,17
Termen de valabilitate 31.12.2020

http://www.mtender.gov.md
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Termen de execuție la solicitarea beneficiarului în decurs de 2 luni. Perioada 
de mobilizare 24 ore

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor - Prelungirea termenului de executarea a contractului

- Prelungirea termenului de valabilitatea contractului

Temeiul juridic - potrivit Legii nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015;

Creșterea prețului în urma modificării Nu

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru

Nu

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Potrivit condițiilor inițiale ale contractului - prestarea serviciilor se efectuează la solicitarea beneficiarului în decurs de 
2 luni. Perioada de mobilizare 24 ore. Contractul este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

Condițiile contractuale după modificare constitute - prestarea serviciilor se efectuează la solicitarea beneficiarului în 
decurs de 5 luni. Perioada de mobilizare 24 ore. Contractul este valabil pînă la 30 aprilie 2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul prestări servicii de curățare a colectoarelor de canalizare pluvială cu Autovindaja conform contractului 
nr. 40 din 07.10.2020, au apărut circumstanțe ce nu au putut fi prevăzute la momentul planificării lucrărilor, fapt ce a 
cauzat tergiversarea executării acestora.

Astfel, în vederea soluționării problemelor ce țin de funcționarea sistemului de canalizare pluvială din mun. 
Chișinău,s-a propus prelungirea contractului nr. 40 din 07.10.2020, prin modificarea următoarelor puncte care se vor 
expune în următoarea redacție:

- p.2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în  termenele prevăzute de graficul de prestare: la 
solicitarea beneficiarului în decurs de 5 luni. Perioada de mobilizare 24 ore.

-  p.12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 30 aprilie 2021.   

- Anexa nr. 1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție: Termenul de prestare - la solicitarea 
beneficiarului în decurs de 5 luni. Perioada de mobilizare 24 ore.

VII. Rezultatele examinării:

În baza celor expuse mai  sus grupul de lucru a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractului,prin 
modificarea următoarelor puncte care se vor expune în următoarea redacție:

- p.2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în  termenele prevăzute de graficul de prestare: la 
solicitarea beneficiarului în decurs de 5 luni. Perioada de mobilizare 24 ore.

-  p.12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 30 aprilie 2021.   

- Anexa nr. 1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție: Termenul de prestare - la solicitarea 
beneficiarului în decurs de 5 luni. Perioada de mobilizare 24 ore.
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Denumire 
operator economic

Nr. și data 
acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Dacarolion” SRL 0 0

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. 07  din 08.12.2020

I. Date cu privire la autoritateacontractantă:

Denumireaautoritățiicontractante I.P.,,Direcția Generală pentru 
AdministrareaClădirilorGuvernului Republicii Moldova”

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001045

Adresa PiațaMariiAdunării Naționale,nr.1

Număr de telefon 022-250-288  022-250-449

Număr de fax 022-250-458

E-mail constructii.reparatii@mail.ru

Adresa de internet www.dgacg.md

Persoana de contact Nadejda Cocieru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuireaplicată Licitație Publică
Nr. procedurii 4
Data deschideriiofertelor 17.09.2020
Nr. BAP  

 

ocds-b3wdp1-MD-1598437668897
Data publicării în BAP 26.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

Nu se referă

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipulcontractului de achiziție Bunuri□

Servicii □

Lucrări□
Obiectul de achiziție Achiziționarealucrărilorprivindreparațiaîncăperilorampl

asate la etajele 9,10,11,12,13,14 ale clădirii administrative 
nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău

Cod CPV 45400000-1
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surseexterne □

Altesurse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 21.09.2020
Operatorului economic cîștigător  ,,Galicus,,  S.R.L.
Date de contact ale  operatorului economic MD-4839 Republica Moldova, mun.Chișinău, com. 

Stăuceni,

str.Unirii, nr.20/2, of.50,

Telefon: 068155455, 

e-mail: galicus2010@gmail.com

Nr. contract de achiziție 4
Data contract de achiziție 15.10.2020
Valoareacontractului de achiziție 13 183 008,41 lei
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

IV. Date cu privire la modificărilecontractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipulmodificărilor operate Micșorareavaloriicontractului□

Majorareavaloriicontractului□

Modificareatermenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificareatermenului de valabilitate □

Rezeliereacontractului □

Altele:  [indicați]
Temeiuljuridic H.G.1404
Valoareamodificărilor -1 898 209,07 lei

Informațiiprivindcreștereaprețului în urma 
modificării

[se indicădacă se utilizeazăpreţulactualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică□

Modificareaanterioară a contractului de 
achizițiepublică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicațitoatemodificările operate anterior și 
valoareaacestora]

Alteinformațiirelevante
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V. Descriereaachizițieiînainte și dupămodificare (natura și amploarealucrărilor, natura și cantitateasauvaloare-
abunurilor, natura și amploareaserviciilor):

Este necesar de a efectua următoarele modificări:

1. de a micșora volumul lucrărilor cu suma de (- 2 139 296,92 lei);

2. de a majora volumul lucrărilor cu suma de (+ 241087,85 lei).

VI. Descriereacircumstanțelorcare au făcutnecesarămodificarea:

S-a micșorat spectru volumelor de lucrări de la etajul nr.9, deoarece Ministerul Agriculturii nu va fi ampla-
sat la etajul respectiv.

VII. Motivele/argumentelemodificăriicontractului de achiziție/acordului-cadru:

S-a micșorat spectru volumelor de lucrări de la etajul nr.9, deoarece Ministerul Agriculturii nu va fi ampla-
sat la etajul respectiv.

VIII. Rezultateleexaminării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru Nr.07 din 08.12.2020 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.1 din 15.12.2020 privind:

Micșorare-majorare a volorii contractului.

IX. Informațiiprivindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achizitii publice 

Nr. 1  din 14.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Valeni
Localitate s.Valeni
IDNO 1007601007066
Adresa Str.Stefan cel Mare
Număr de telefon 029963382
Număr de fax 029963238
E-mail oficial pr.valeni@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Eni Silvia 079995176 silviaeni33@yahoo.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Autospeciala pentru colectarea si compactarea 

deseurilor
Cod CPV 34100000-8
Valoarea estimată a achiziției 883000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1550642395433
Link:mtender.gov.md

Data publicării anunțului de participare 20.02.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Alte surse: surse proprii

http://www.mtender.gov.md


145

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0105 IANUARIE 2021,MARȚI

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.03.2019

Denumirea operatorului economic S.A Eximotor
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3 din 08.12.2020

Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:883000.00

Inclusiv TVA:1059600.00
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate 

Temeiul juridic Insuficienta resurselor financiare din partea AC
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 
achiziții 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)

Au fost efectuate plati in suma de 650100.00 lei iar dupa prelungire ramine suma de 409500.00lei

II. circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lipsa resurselor financiare din partea AC.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3___din 08.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea termenului de valabilitate a contractului de achizitii publice. .

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A Eximotor 3 08.12.2020 883000.00 1059600.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 14decembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Zîmbreni
Localitate s. Zîmbreni
IDNO 1007601007804
Adresa MD-6831; s. Zîmbreni, raionul Ialoveni
Număr de telefon 0268-57-236
Număr de fax -
E-mail oficial primariazimbreni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Aliona Cojocaru, tel. 069517332

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație la Grădinița de copii s. Zîmbreni 

raionul Ialoveni
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 3696045,63 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21021303
Link: ocds-b3wdp1-MD-1584358615576

Data publicării anunțului de participare 16.03.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □
Buget CNAS □Surse externe □
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19 iunie 2020

Denumirea operatorului economic SRL”Eurogrupstim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 28 

Data:  26.06.2020

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3080038,02
Inclusiv TVA:3696045,63

Termen de valabilitate 31 decembrie 2020
Termen de execuție 90 zile calendaristice

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 privindachiziţiile publice, art.76 
alin. (7) pct. 1) și 2)

Creșterea prețului în urma modificării(după caz) În rezultatul modificării contractului, valoarea inițială se 
va micșora cu suma de 126810,77 lei, inclusiv TVA.

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz)

Contractul a fost majorat în baza acordului adițional nr. 
44 din 22.09.2020 cu suma de 550825,05 lei.

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările de reparație în grădinița de copii din s. Zîmbreni r. Ialoveniprevedeau reparația 
tuturor blocurilor A, B, C, D, E, a galeriilor G2, G4, a pavilioanelor de vară pentru copii, a 
depozitului și izolarea termică a pereților exteriori.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul de executare a lucrărilor de reparație la obiectul menționat s-a constatat că 
lucrările de pavarea pereului in jurulclădirilorgrădiniței nu estenecesar de executat din 
motivcă în urmaploilorapaajunge în subsolulclădirii si trebuie de betonat. Din motivcătimpul 
s-arăcit, lucrările de betonareesteimposibil de executat. Deaceeaprinacordulambelorpărți
s-a convenitexcluderealucrărilor de pavare și micșorareacontractului de bază cu suma de 
126810,77 lei.
III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-
cadru nr.5din 14decembrie 2020 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii 
contractului nr. 28 din 26.06.2020.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Eurogrupstim” Nr. 86 14.12.2020 105675,64 126810,77
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. __2___ din _15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Cioburciu
Localitate s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă
IDNO 1007601006209
Adresa s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă, R.Moldova
Număr de telefon 024235236; 024235274
Număr de fax 024235238
E-mail primariacioburciu@rambler.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Nicolau Leonid

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică
Nr. procedurii 21009651
Data deschiderii ofertelor 25.07.2019
Nr. BAP  Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1562217133117
Data publicării în BAP 04.07.2019
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție ,,Construcția stației de epurare a apelor uzate s.Cioburciu 

rn.Ștefan Vodă,,
Cod CPV 45232400-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □   ( Fondul Ecologic Național)

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 31.07.2019

Operatorului economic cîștigător SRL ,,Ivis Construct,, mun.Chișinău str.Petricani23/3, 
tel.022432213 numărul de fax 022312169, adresa de e-mail 
ivisconstruct@mail.ru]

Date de contact ale  operatorului economic 022432213

Nr. contract de achiziție 59  

Data contract de achiziție 09.08.2019

Valoarea contractului de achiziție 2573399,98 lei

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 60 zile de la primirea odinului de începere a lucărilor

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare□

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea131,art.72,aliniat(7) punct 2) lit.a)
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică □
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_________________________________________________________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

_____Toate lucrările s-au efectuat conform contractului și graficului stabilit cu exepția:

1. Reglarea stației de epurare de către specialiști;

2. Punerea stației de epurare în funcțiune.

Lucrările date necesită a fi efectuate de către specialiștii de unde a fost achiziționată stațiade epurare. În legătură 
cu starea de pandemie COVID-19,specialiștii din țările baltice( Lituania) au amînat deplasarea în republica 
Moldova,cu starea agravată a virusului menționat.Din aceste considerente obiective ce nu depind_de voința părților 
contractuale,solicităm prelungirea termenului de executarea lucrărilor de reglare și punerea stației de epurare 
în funcțiune pe o perioadă rezonabilă de ameliorare a situației de COVID-19 în republica Moldova și prelungirea 
valabilității contractului pînă la 31.12.2021._______
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VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Situația de pandemie COVID-19.

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.__5_din 
14.12.2020 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr._2 din 15.12.2020____ privind:
1.Prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.07.2021.
2.Modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2021.________

II. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01  din 14.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucţia şi reparaţiacapitală a staţiilor de aşteptare 

din str. Costiujenior.Codru (nr.1, 2, 3, 4, 5)
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției 738191
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1594190643151
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21025842/

Data publicării anunțului de participare 8 Iulie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Fabianca

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594190643151
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD-1594190643151/01
Data: 10.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 761098,01 MDL
Inclusiv TVA: 126849 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 din legea privind achiziţiile publice alin. (7) 2. a 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

Termenul de executare a contractului este de 3 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul a fost 
eliberat în data de 22.09.2020. Operatorul economic a informat autoritatea contractantă că din cauza condițiilor 
climaterice,  nu va reuși executarea contractului în termenul indicat în contract, și solicită extinderea termenul de 
valabilitate și execuție a contractului pînă la 30.01.2020

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luînd în considerarecircumstanțele de fapt, grupul de lucru consider oportun de aextindetermenul de valabilitate și 
execuție a contractuluipînă la 31.01.2020.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 14.12.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate și executie pînă la 31.10.2020

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabianca 01 14.11.2020 634248,35 761098,01
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon 022 82-32-93, 82-32-92

Număr de fax
E-mail oficial inna.sargu@sfs.md ,  irina.ivanov@sfs.md
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Inna ȘARGU-RUSU, Irina IVANOV, 022 82-32-92

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere Fără Publicarea Prealabilă a Unui Anunț de 
Participare

Obiectul achiziției Servicii specializate de administrator tehnico-tehnologic 
(edificare) al Sistemului Informațional  al Serviciului 
Fiscal de Stat

Cod CPV 72000000-5
Valoarea estimată a achiziției f 14 895 767,18 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-2020-04-06-000004-1 
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/10061252/

Data publicării anunțului de participare 12.02.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se referă

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 Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 06.04.2020

mailto:inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic

I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”; 
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin 
Tănase, 7; 022- 262-873;ctif@ctif.gov.md;  https://www.ctif.
gov.md

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 118/20
Data: 06.04.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 14 895 767,18 MDL
Inclusiv TVA: 17 874 920,62 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu este cazul

Alte informații relevante Nu sunt

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

a. Înainte de modificare

Nr. d/o Denumirea serviciilor Suma totală, inclusiv 
TVA, lei

I. SERVICII DE DEZVOLTARE A SUBSISTEMELOR SISFS 10 683 620,41

1.1. Implementarea subsistemului „e-Commerce-VAT” 193 224,79

1.1.1. Implementarea modulului ,,Declararea obligațiilor” 88 270,03

1.1.2. Implementarea modulului ,,Evidența obligațiilor” 104 954,76

1.2. Implementarea subsistemului „Cabinetul electronic al contribuabilului” 549 059,62

1.3.Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” 1 595 442,72

1.3.1.
Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” – etapa I

796 413,23

1.3.2. Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” – etapa II 799 029,49

1.4. Implementarea subsistemului ,,Gestionarea formularelor tipizate” 521 906,71

1.5. Implementarea subsistemului ,,Registrul electronic al angajaților” 3 309 792,16

1.6. Modernizarea subsistemului „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice 2 407 344,82

1.7. Implementarea subsistemului ,,Registrul mandatelor de executare” 1 660 410,24

1.8.Implementarea subsistemului „Gestionarea registrului contribuabililor” 446 439,35

mailto:ctif@ctif.gov.md
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1.8.1. Implementarea modulului ,,Gestionarea subiecților impunerii” 446 439,35

II. SERVICII DE MENTENANȚĂ ADAPTIVĂ A SUBSISTEMELOR SISFS 6 811 394,95

2.1. Subsistemul ,,e-Cerere”  647 944,28

2.1.1. Implementarea funcționalului de înregistrare/modificare/excludere a încăperilor de 
acciz în cadrul modulului „Administrarea plătitorilor de accize” 186 568,04

2.1.2. Ajustarea funcționalităților de gestionare a documentelor în cadrul modulului 
„Gestionarea plătitorilor de TVA” 181 130,36

2.1.3. Implementarea modulului de înregistrare a persoanelor fizice care desfășoară activități 
în domeniul achizițiilor de produse agricole din horticultură și/sau fitotehnie și/sau de 
obiecte ale regnului vegetal

280 245,88

2.2. Subsistemul ,,Sistemul de management al cazurilor”  767 289,79

2.2.1. Implementarea funcționalităților noi în cadrul modulului ,,Control fiscal - persoane 
juridice” 398 235,68

2.2.2. Ajustarea funcționalităților  în cadrul modulului ,,Control fiscal - persoane juridice” 369 054,11

2.3. Subsistemul „Impozitul pe avere” 278 713,02

2.3.1. Dezvoltarea funcționalului de transfer a soldurilor în cazul modificării vizei de domiciliu 
a subiectului impunerii 82 063,67

2.3.2. Ajustarea meniului ,,Contribuabili” cu filtrele ,,Anul fiscal” și ,,subdiviziunea SFS” 55 536,22

2.3.3. Dezvoltarea raportului ,,IA1” pe subdiviziuni 55 703,16

2.3.4. Dezvoltarea funcționalului de închiderea anului în panela de administrare 85 409,97

2.4. Subsistemul „Cadastrul Fiscal” versiunea 2.0 418 301,06

2.4.1. Ajustarea avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare 81 496,93

2.4.2. Ajustarea mecanismului de calculare și achitare a obligațiilor fiscale aferente 
impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar 336 804,13

2.5. Subsistemul ,,Stingerea obligației fiscale prin intermediul SCITL - 2” 592 516,80

2.5.1. Dezvoltarea funcționalităților de administrare a 3 taxe locale (taxa de la posesorii de 
câini, taxa pentru parcaj, taxa pentru salubrizare) 173 314,50

2.5.2. Dezvoltarea funcționalităților de administrare a taxei pentru terenurile destinate 
fânețelor și pășunilor 68 582,70

2.5.3.
Ajustarea subsistemului conform condițiilor stipulate în Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 140 din 28.10.2019 (în contextul unificării clasificațiilor economice gestionate de 
SCITL)

153 329,59

2.5.4. Dezvoltarea a 5 rapoarte 98 988,10

2.5.5. Implementarea a 4 tipuri de avize noi 98 301,91

2.6. Subsistemul ,,Prelucrarea electronică a documentelor fiscale și gestionarea documentelor 
fiscale” 110 762,82

2.6.1. Ajustarea formularului SIMM20  18 166,14

2.6.2. Ajustarea formularului IPC18 11 199,55

2.6.3. Ajustarea formularului TVA12 5 203,48

2.6.4. Ajustarea formularului TRN15 12 398,78

2.6.5. Ajustarea formularului BIJ17 18 041,71

2.6.6. Ajustarea formularului UNIF18 15 683,59

2.6.7. Ajustarea formularului VEN12 15 448,94

2.6.8. Ajustarea formularului DAJ17 14 620,63

2.7. Subsistemul ,,Declarație electronică – persoane juridice” 169 644,37

2.7.1. Ajustarea formularului SIMM20  31 000,73

2.7.2. Ajustarea formularului IPC18 12 351,49
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2.7.3. Ajustarea formularului TVA12 10 598,88

2.7.4. Ajustarea formularului TRN15 19 890,84

2.7.5. Ajustarea formularului BIJ17 23 644,92

2.7.6. Ajustarea formularului UNIF18 21 643,44

2.7.7. Ajustarea formularului VEN12 17 565,48

2.7.8. Ajustarea formularului NER17 8 721,84

2.7.9. Ajustarea formularului DAJ17 13 752,30

2.7.10. Ajustarea formularului DASS19 10 474,45

2.8. Subsistemul ,,Declarație rapidă” 30 095,66

2.8.2. Ajustarea formularului IPC18 11 929,52

2.8.8. Ajustarea formularului CET18 18 166,14

2.9. Subsistemul ,,Declarație precompletată” 65 696,15

2.9.1. Ajustarea formularului CET18 65 696,15□

2.10. Subsistemul ,,Rapoarte fiscale” – reports.fisc.md 1 040 448,81

2.10.1. Ajustarea rapoartelor aferente formularului IPC18 (2 rapoarte) 27 884,32

2.10.2. Ajustarea rapoartelor aferente formularului TVA12 (2 rapoarte) 27 910,39

2.10.3. Ajustarea rapoartelor aferente formularului SIMM20 (2 rapoarte) 23 660,98

2.10.4. Ajustarea rapoartelor aferente formularului TRN15 (2 rapoarte) 20 480,47

2.10.5. Ajustarea Fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor 
fizice FVID18 52 671,28

2.10.6. Implementarea rapoartelor ce vor asigura identificarea agenților economici ce au 
prezentat IALS14, IALS18, INR, TAXI și IPC18 cu divergențe (3 rapoarte) 122 506,65

2.10.7. Ajustarea rapoartelor aferente formularului BIJ17 (3 rapoarte) 31 534,07

2.10.8. Elaborarea rapoartelor aferente subsistemului ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” 
(11 rapoarte) 496 930,84

2.10.9. Ajustarea rapoartelor aferente riscurilor persoanelor fizice cetățeni la impozitul pe 
venit 55 768,56

2.10.10. Dezvoltarea în compartimentul „Vama” a 4 rapoarte noi 181 101,25

2.11. Extinderea schimbului de informații cu AGE 1 221 834,09

2.11.1. Implementarea web-serviciului de consum al datelor de la ASP cu privire la informația 
cadastrală 157 401,30

2.11.2. Implementarea web-serviciului de consum a informației aferentă mijloacelor de 
transport existent în Registrul de Stat al transporturilor gestionat de ASP 206 761,31

2.11.3. Implementarea web-serviciului de consum al datelor de la CNAS cu privire la CPAS 72 798,09

2.11.4. Implementarea web-serviciului de consum al datelor privind parcurile IT 69 304,74

2.11.5. Ajustarea web-serviciului existent de consum al datelor din Registrul de Stat al 
Populației și Registrul de Stat al unităților de Drept 96 253,78

2.11.6. Implementarea web-serviciului de schimb al datelor cu Agenția de Intervenție și Plăți 
pentru Agricultură 55 331,30

2.11.7. Implementarea web-serviciului de consum al datelor cu privire la Notificările privind 
inițierea activității de comerț (NIAC) 83 643,20

2.11.8.
Implementarea web serviciului de consum a informației privind importul și exportul 
mărfurilor, produselor, serviciilor etc. dintre SFS și Serviciul Vamal prin intermediul 
platformei de interoperabilitate MConnect.

257 845,80

2.11.9. Implementarea web-serviciului privind Registrul amenzilor contravenționale 222 494,57

2.12.Subsistemul „Crearea și circulația documentelor electronice – persoane fizice” 199 921,79

2.12.1. Implementarea formularului cu privire la „Modificarea contului” 199 921,79
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2.13. Subsistemul „Crearea și circulația documentelor electronice – persoane juridice” 471 499,38

2.13.1. Implementarea formularului cu privire la „Modificarea contului” 223 921,81

2.13.2. Ajustarea subsistemului pentru conectarea executorilor judecătorești în vederea 
facilitării executării hotărîrilor acestora de către bănci 247 577,57

2.14. Subsistemul „Contul curent al contribuabilului” 196 726,93

2.14.1 Implementarea rapoartelor noi și ajustarea rapoartelor statistice cu parametrii de 
selectare a rapoartelor pentru contribuabilii în proces de insolvabilitate/lichidare 196 726,93

2.15. Alte servicii de mentenanță adaptivă (în contextul modificărilor actelor normative) 600 000,00

III.  SERVICII DE PROIECTARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 100 000,00

3.1 Prestarea serviciilor de proiectare a documentației tehnice pentru sistemele 
informaționale ale SFS 100 000,00

IV. SERVICII DE ANALIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ AFERENT PROIECTELOR IT  90 000,00

4.1 Prestarea serviciilor de consultanță pentru modernizarea sistemelor informaționale 
ale SFS 90 000,00

V. SERVICII DE MACHETARE ȘI DISEMINARE A INFORMAȚIILOR FISCALE  189 905,26

5.1 Servicii de machetare și plasare a materialelor informative pe portalul www.sfs.md 122 640,46

5.2 Servicii de machetare și publicare a „Buletinului informativ al actelor legislative” al 
Serviciului Fiscal de Stat 44 148,00

5.3 Servicii de machetare și publicare a „Calendarului Fiscal” 23 116,80

TOTAL 17 874 920,62

b. După modificare

Nr. d/o Denumirea serviciilor Suma totală, inclusiv 
TVA, lei

I. SERVICII DE DEZVOLTARE A SUBSISTEMELOR SISFS 6 518 233,57
1.1. Implementarea subsistemului „e-Commerce-VAT” 193 224,79
1.1.1. Implementarea modulului ,,14Declararea obligațiilor” 88 270,03
1.1.2. Implementarea modulului ,,Evidența obligațiilor” 104 954,76
1.2. Implementarea subsistemului „Cabinetul electronic al contribuabilului” 549 059,62
1.3Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” 1 269 887,33
1.3.1. Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” – etapa I 796 413,23

1.3.2. Implementarea subsistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor” – etapa 
II 473 474,10

1.4 
1.5 Implementarea subsistemului ,,Registrul electronic al angajaților” 2 026 485,87
1.5.1. Implementarea subsistemului ,,Registrul electronic al angajaților” –  etapa I 2 026 485,87

1.5.2.

1.6 Modernizarea subsistemului „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice 2 407 344,82
1.6.1. Modernizarea subsistemului „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice –  etapa I 1 685 141,37
1.6.2. Modernizarea subsistemului „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice –  etapa II 722 203,45
1.7  
1.8Implementarea subsistemului „Gestionarea Registrului contribuabililor” 72 231,14
1.8.1. Implementarea modulului ,,Gestionarea subiecților impunerii” - etapa I 72 231,14

1.8.2.

1.8.3.

II. SERVICII DE MENTENANȚĂ ADAPTIVĂ A SUBSISTEMELOR SISFS 5 522 627,86
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2.1 Subsistemul ,,e-Cerere”  453 132,30

2.1.1. Implementarea funcționalului de înregistrare/ modificare/ excludere a 
încăperilor de acciz în cadrul modulului „Administrarea plătitorilor de accize” 186 568,04

2.1.2. Ajustarea funcționalităților de gestionare a documentelor în cadrul modulului 
„Gestionarea plătitorilor de TVA” 181 130,36

2.1.3.
Implementarea modulului de înregistrare a persoanelor fizice care desfășoară 
activități în domeniul achizițiilor de produse agricole din horticultură și/sau 
fitotehnie și/sau de obiecte ale regnului vegetal

85 433,90

2.2 Subsistemul ,,Sistemul de management al cazurilor”  767 289,79

2.2.1. Implementarea funcționalităților noi în cadrul modulului ,,Control fiscal – 
persoane juridice” 398 235,68

2.2.2. Ajustarea funcționalităților noi în cadrul modulului ,,Control fiscal – persoane 
juridice” 369 054,11

2.3 Subsistemul „Impozitul pe avere” 278 713,02

2.3.1. Dezvoltarea funcționalului de transfer a soldurilor în cazul modificării vizei de 
domiciliu a subiectului impunerii 82 063,67

2.3.2. Ajustarea meniului ,,Contribuabili” cu filtrele ,,Anul fiscal” și ,,subdiviziunea 
SFS” 55 536,22

2.3.3. Dezvoltarea raportului IA1 pe subdiviziuni 55 703,16
2.3.4. Dezvoltarea funcționalului de închiderea anului în panela de administrare 85 409,97
2.4 Subsistemul „Cadastrul Fiscal” versiunea 2.0 418 301,06
2.4.1. Ajustarea avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare 81 496,93

2.4.2. Ajustarea mecanismului de calculare și achitare a obligațiilor fiscale aferente 
impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar 336 804,13

2.5 Subsistemul ,,Stingerea obligației fiscale prin intermediul SCITL - 2” 592 516,80

2.5.1. Dezvoltarea funcționalităților de administrare a 3 taxe locale (taxa de la 
posesorii de câini, taxa pentru parcaj, taxa pentru salubrizare) 173 314,50

2.5.2. Dezvoltarea funcționalităților de administrare a taxei pentru terenurile 
destinate fânețelor și pășunilor 68 582,70

2.5.3.
Ajustarea subsistemului conform condițiilor stipulate în Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 140 din 28.10.2019 (în contextul unificării clasificațiilor 
economice gestionate de SCITL)

153 329,59

2.5.4. Dezvoltarea a 5 rapoarte 98 988,10
2.5.5. Implementarea a 4 tipuri de avize noi 98 301,91
2.6 Subsistemul ,,Prelucrarea electronică a documentelor fiscale și gestionarea 
documentelor fiscale” 110 762,82

2.6.1. Ajustarea formularului SIMM20  18 166,14
2.6.2. Ajustarea formularului IPC18 11 199,55
2.6.3. Ajustarea formularului TVA12 5 203,48
2.6.4. Ajustarea formularului TRN15 12 398,78
2.6.5. Ajustarea formularului BIJ17 18 041,71
2.6.6. Ajustarea formularului UNIF18 15 683,59
2.6.7. Ajustarea formularului VEN12 15 448,94
2.6.8. Ajustarea formularului DAJ17 14 620,63
2.7 Subsistemul ,,Declarație electronică – persoane juridice” 169 644,37
2.7.1. Ajustarea formularului SIMM20  31 000,73
2.7.2. Ajustarea formularului IPC18 12 351,49
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2.7.3. Ajustarea formularului TVA12 10 598,88
2.7.4. Ajustarea formularului TRN15 19 890,84
2.7.5. Ajustarea formularului BIJ17 23 644,92
2.7.6. Ajustarea formularului UNIF18 21 643,44
2.7.7. Ajustarea formularului VEN12 17 565,48
2.7.8. Ajustarea formularului NER17 8 721,84
2.7.9. Ajustarea formularului DAJ17 13 752,30
2.7.10. Ajustarea formularului DASS19 10 474,45
2.8 Subsistemul ,,Declarație rapidă” 30 095,66
2.8.1. Ajustarea formularului IPC18 11 929,52
2.8.2. Ajustarea formularului CET18 18 166,14
2.9 Subsistemul ,,Declarație precompletată” 65 696,15
2.9.1. Ajustarea formularului CET18 65 696,15
2.10. Subsistemul ,,Rapoarte fiscale” – reports.fisc.md 859 347,56
2.10.1. Ajustarea rapoartelor aferente formularului IPC18 (2 rapoarte) 27 884,32
2.10.2. Ajustarea rapoartelor aferente formularului TVA12 (2 rapoarte) 27 910,39
2.10.3. Ajustarea rapoartelor aferente formularului SIMM20 (2 rapoarte) 23 660,98
2.10.4. Ajustarea rapoartelor aferente formularului TRN15 (2 rapoarte) 20 480,47

2.10.5. Fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor 
fizice FVID18 52 671,28

2.10.6. Implementarea rapoartelor ce vor asigura identificarea agenților economici ce 
au prezentat IALS 14, IALS18, INR și TAXI și IPC18 cu divergențe (3 rapoarte) 122 506,65

2.10.7. Ajustarea rapoartelor aferente formularului BIJ17 (3 rapoarte) 31 534,07

2.10.8. Elaborarea rapoartelor aferente SIA Monitorizarea electronică a vânzărilor (11 
rapoarte) 496 930,84

2.10.9. Ajustarea rapoartelor aferente riscurilor persoanelor fizice cetățeni la 
impozitul pe venit 55 768,56

2.10.10.

2.11 Extinderea schimbului de informații cu AGE 503 571,90
2.11.1.

2.11.2.

2.11.3. Implementarea web-serviciului de consum al datelor de la CNAS cu privire la 
CPAS 72 798,09

2.11.4. Implementarea web-serviciului de consum al datelor privind parcurile IT 69 304,74

2.11.5.

2.11.6. Implementarea web-serviciului de schimb al datelor cu Agenția de Intervenție 
și Plăți pentru Agricultură 55 331,30

2.11.7. Implementarea web-serviciului de consum al datelor cu privire la Notificările 
privind inițierea activității de comerț (NIAC) 83 643,20

2.11.8.

2.11.9. Implementarea web-serviciului privind Registrul amenzilor contravenționale 222 494,57

2.12 
2.12.1.

2.13Subsistemul „Crearea și circulația documentelor electronice – persoane juridice” 465 586,01
2.13.1. Implementarea formularului cu privire la „Modificarea contului” 218 999,82
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2.13.2. Ajustarea subsistemului pentru conectarea executorilor judecătorești în 
vederea facilitării executării hotărârilor acestora de către bănci 246 586,19

2.14 Subsistemul „Contul curent al contribuabilului” 196 726,93

2.14.1.
Implementarea rapoartelor noi și ajustarea rapoartelor statistice cu parametrii 
de selectare a rapoartelor pentru contribuabilii în proces de insolvabilitate/
lichidare

196 726,93

2.15 Alte servicii de mentenanță adaptivă (în contextul modificărilor actelor 
normative) 611 243,49

2.15.1. Implementarea formularului TFSP20 în subsistemul ,,Prelucrarea electronică a 
documentelor” 21 326,52

2.15.2. Implementarea formularului TFSP20 în subsistemul ,,Declarație electronică – 
persoane juridice” 58 010,38

2.15.3.
Implementarea web serviciului privind furnizarea informației privind 
echipamentele de casă și control instalate în mijloacele de transport ce 
prestează servicii de transport în regim de taxi

29 972,11

2.15.4. Implementarea formularului dării de seamă TFSP20 în cadrul subsistemul 
,,Rapoarte fiscale” 26 841,48

2.15.5. Implementare a formularului IPC21 în subsistemul „Prelucrare electronică” 42 329,19

2.15.6. Implementare a formularului IPC21 în subsistemul „Declarația electronică – 
persoane juridice” 81 758,68

2.15.7. Implementare a formularului IPC21 în subsistemul „Rapoarte fiscale” 41 763,96

2.15.8. Modernizarea raportului „Fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul 
pe venit al persoanei fizice” din cadrul din subsistemul ,,Rapoarte Fiscale” 309 241,17

III. SERVICII DE PROIECTARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 77 427,60

3.1. Prestarea serviciilor de proiectare a documentației tehnice pentru sistemele 
informaționale ale SFS 77 427,60

IV. 
4.1.
V.  SERVICII DE MACHETARE ȘI DISEMINARE A INFORMAȚIILOR FISCALE  149 503,18

5.1. Servicii de machetare și plasare a materialelor informative pe portalul 
www.sfs.md (4023 materiale) 82 238,38

5.2. Servicii de machetare și publicare a „Buletinului informativ al actelor 
legislative” al Serviciului Fiscal de Stat (12 buletine) 44 148,00

5.3. Servicii de machetare și publicare a „Calendarului Fiscal” (12 calendare) 23 116,80
TOTAL 12 267 792,21

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivul modificării contractul nr.118/20 din 06.04.2020, îl constituie micșorarea volumului de servicii de dezvoltare a 
subsistemelor din anexa nr.1.

III. Rezultatele examinării:

În temeiul Legii 131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice. În rezultatul examinării necesității de modificare a 
contractului de achiziții publice prin NFP, grupul de lucru a decis: micșorarea contractului nr.118/20 din 06.04.2020, 
cu 5 607128,41 lei (cinci milioane șase sute șapte mii o sută douăzeci și opt lei, 41 bani), inclusiv TVA, prin semnarea 
Acordului Adițional nr.2/20 din ____ 12.2020conform. 
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Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

I.P.„CTIF” N r . 
_________

____. 
_______. 2020 10 223 160,17 12 267 792,21

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1064 din 28.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact Dorin Coroian

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Procedură de Negociere Fără Publicare
Nr. procedurii nr. 07/19  din 19.04.2019

ID d3c4f95f864a422083527e7803c7578d

Identificator MD-2019-04-27-000001-1
Data deschiderii ofertelor 19.04.2019ora 11:00
Nr. BAP  Nu se aplică
Data publicării în BAP Nu se aplică
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări□

Obiectul de achiziție „Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de 
sprijinire a afacerilor de importanță regională”

Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu□
Da □

Sursa de finanțare Buget de stat□
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2019-04-27-000001-1
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Data deciziei de atribuire a contractului 19.04.2019

Operatorului economic cîștigător SRL „Coloana Mecanizată de Construcții”, cu sediul în mun. Chișinău, 
str. Pădurii, 8A,  
cod fiscal  1002600039371

Date de contact ale   operatorului 
economic 

tel: 0 (22) 52 10 26, fax: 0 (22) 38 06 05, e-mail: cmcchisinau@gmail.
com

Nr. contract de achiziție 04/L/19              

Data contract de achiziție „ 26 ” aprilie 2019

Valoarea contractului de achiziție 525 938,47 (cinci sute douăzeci și cinci mii nouă sute treizeci și opt lei, 
47 bani) MDL, inclusiv TVA

Termen de valabilitate 30.12.2020

Termen de execuție 30.12.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate 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 

HG nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la achiziţia bunurilor și serviciilor prin cererea 
ofertelor de preţuri 

HG nr. 668 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere

Valoarea modificărilor prelungirea valabilității contractului până la data de 
31.03.2021

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică□
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da□

Decizia nr. 04/20 din 06.03.2020 privind micșorarea valorii 
contractului cu 49 800,88

Numărul procedurii:MD-2019-04-27-000001-1

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Proiectul „Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță 
regională”, în procesul de execuție a lucrărilor a căruia, s-a constatat necesitatea aplicării unor modificări, în rezultatul 
cărora a fost încheiat Contractul prin NFP nr. 04/L/19 din 26.04.2019, care prevedea executarea următoarelor volume 
de lucrări:

mailto:cmcchisinau@gmail.com
mailto:cmcchisinau@gmail.com
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1. Includerea 1 pilon electric a conductorilor LEA – 10kW;
2. Includerea a 28,9 m.l. de apeduct cu lucrările aferente;
3. Includerea a căminului MK-2 cu armături;
4. Includerea lucrărilor de traversare a drumului national R34 prin metoda închisă (străpungere) cu țeavă de 
protecție D-500mm și lungimea de 74m.l.;
5. Includerea lucrărilor de efectuare a probei de presiune a canalizării sub presiune cu lungimea de 4,2 km;
6. Includerea a 4,5 m.l de canalizare gravitațională cu 1 cămin suplimentar și lucrările aferente acestora;
7. Includerea lucrărilor de îngrădire a șcafului de reglare a presiunii pe gaz și adăugarea a 8,4 m.l de gazoduct;
8. Includerea a 872m3 de pămînt necesar lucrărilor de aducere a terenului la cota prevăzută în proiect 
(planirovca).
Valoarea lucrărilor enumerate constituiau 525 938,47 (cinci sute douăzeci și cinci mii nouă sute treizeci și opt lei, 47 
bani) MDL, inclusiv TVA.
Ulterior, valoarea Contractului NFP nr. 04/L/19 din 26.04.2019 a fost diminuată printr-un Acord adițional cu 49 800,88 
(patruzeci și nouă mii opt sute lei, 88 bani) MDL, inclusiv TVA, astfel, valoarea  lucrărilor  de  construcție-montaj  ce  
reprezintă  obiectul  contractului dat  a devenit de 476 137,59 (patru sute șaptezeci și șase mii una sută treizeci și 
șapte lei, 59 bani) lei MD, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

De menționat este faptul că lucrările enumerate mai sus au fost executate de către Antreprenor în termen, totuși, dat 
fiind faptul că sursele financiare sunt desbursate către Co-investitor (Autoritarea contractantă) conform alocărilor 
bugetare anuale, precum și datorită faptului că la finele implementării proiectului au fost identificate unele erori de 
calcul ce necesită verificare suplimentară și recalcul,în vederea asigurării efectuării tuturor plăților către Antreprenor,a 
devenit necesară prelungirea valabilității Contractului menționat.
VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de 
sprijinire a afacerilor de importanță regională”, în procesul de implementare a căruia, a fost încheiat Contractul NFP 
nr. 04/L/19 din 26.04.2019.
Conform celor expuse mai sus, s-a constatat necesitatea prelungirii valabilității Contractului în vederea asigurării 
efectuării tuturor plăților către Antreprenor. 
Astfel, în baza prevederilor art. 3, punctul 3.2., litera a) a Contractului nr. 04/L/19 din 26.04.2019, este necesar a prelungi 
durata de valabilitate a acestuia pînă la data de 31.03.2021, termen care va asigura efectuarea tuturor plăților către 
Antreprenor.
VIII.  Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:
Este necesar a încheia Acordul adițional nr. 2 privind prelungirea termenului de valabilitate a Contractului nr. 
04/L/19 din 26.04.2019 până la data de 31.03.2021, termen în care va fi asigurată efectuarea tuturor plăților către 
Antreprenor.

IX. Informații privindorganismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:
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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr.15din 18.12.2020

I. 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 022 28-62-70 
Număr de fax 022 28-65-01
E-mail cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată LD
Nr. procedurii Nr. ocds-b3wdp1-MD-1553266357297
Data deschiderii ofertelor Data: 25.04.2019
Nr. BAP  Conform SIA RSAP
Data publicării în BAP 25.03.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri P

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipamente pentru telecomunicatii
Cod CPV 32500000-8

Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

NuP

Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □

Buget CNAM P

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: 

Data deciziei de atribuire a contractului 08.05.2019
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Operatorului economic câștigător S&T IT Services SRL(urmare a modificării denumirii SRL 
BASS Systems)

Date de contact ale  operatorului economic 
mun. Chişinău,  str. Calea Ieșilor, 8

Tel. 022 837960

Nr. contract de achiziție Nr. 41

Data contract de achiziție 08.05.2019

Valoarea contractului de achiziție 29 942 407,08

Termen de valabilitate 31.12.2019

Termen de execuție

In termen de 90 de zile după semnarea contractuilui, 
iar serviciile adiacente - de instalare, configurare, 
testare a echipamentelor si serviciile de instruire a 
personaluluiCumpărătorului vor fi efectuate in termen 
de 120 de zile după livrarea echipamentului.

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate

Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare□

Modificarea termenului de valabilitate P

Rezilierea contractului  □
Temeiul juridic Decizia grupului de lucru.
Valoarea modificărilor Prelungirea termenului de valabilitate a contractului 

până la data de 31.12.2021
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu P

Da □
Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_____________________________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Livrarea noilor unități de transport sanitar procurate de către Guvern este cu întârziere, iar instalarea echipamentelor 
radio pe toate unitățile de transport nu este posibil de efectuat până la finele anului 2020.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Livrarea noilor unități de transport sanitar procurate de către Guvern este cu întârziere, iar instalarea 
echipamentelor radio pe toate unitățile de transport nu este posibil de efectuat până la finele anului 2020.
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I. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică nr. 41 din 08.05.2019 încheiat cu 
operatorul economic S&T IT Services SRL(urmare a modificării denumirii SRL BASS Systems),prin acord adițional nr. 02 din 
18.12.2020, grupul de lucru a decisaplicarea următoarelor modificări:
1. În textul Contractului numele Vânzătorului„SRL „BASS Systems”” se substituie  cu sintagma „SRL „S&T IT SERVICES””;

2. Punctul 2.1 al contractului nr. 41 din 08.05.2019 se modifică și se expune în următoarea redacție:”2.1 Livrarea 
Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 90 zile după semnarea contractului, iar serviciile adiacente – de 
instalare, configurare și testare a echipamentelor vor fi efectuate în termen de 840 zile după livrarea echipamentului. 

3.Punctul 12.6 al contractului nr. 41 din 08.05.2019 se modificădupă cum urmează:

”12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021”.

4. La Punctul 13,Datele juridice și bancare ale „Vânzătorului”, textul  „Bass Systems S.R.L., BC „Victoriabank”SA, fil.
nr.03, Chișinău, Cod bancar: VICBMD2X416, IBAN MD18VI000002251003167MDL” se înlocuiește cu textul „S&T IT 
Services S.R.L. , SA ”Mobiasbanca-OTP Group”, Cod bancar: MOBBMD22, IBAN MD04MO2224ASV92975167100”.

II. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ___ din _________________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chisinau , str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 00 22 868-106
Număr de fax -------------
E-mail logistica@igp.gov.md, elena.corduneanu@igp.gov.md
Adresa de internet http://politia.md/
Persoana de contact Elena Corduneanu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea 

amplasării Sectorului de poliție nr.3 “Baurci” situat în 
raionul Ceadîr-Lunga satul Cazaclia

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 785 175,31
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1569241882471
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1569241882471?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23/09/2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.11.2019

Denumirea operatorului economic ,,Green Engineering”SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 116
Data: 04.11.2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 001 636,00
Inclusiv TVA: 1 201 963,20

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 6 luni calendaristicedupă primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către 
beneficiar – ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic 1. Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, pct. 35 și 

pct. 36;

2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii 
al Direcției Logistice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1569241882471, conform legislației în vigoare 
și darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.68 din 04.11.2019, a fost atribuit Contractulnr.116 
din 04.11.2019privind achiziționarea Lucrărilorde reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție 
nr.3 “Baurci” situat în raionul Ceadîr-Lunga satul Cazaclia, încheiat cu agentului economic ,,Green Engineering” SRL, în 
sumă de 1 201 963,20inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În timpul executării lucrărilor de reparație și reconstrucție au fost depistate un șir de lucrări suplimentare care 
nu au putut fi constatate și incluse în proiect la momentul proiectării.

Astfel, lucrările de reparație și reconstrucție au fost stopate până la avizarea și aprobarea lucrărilor suplimentare.

Reieșind din cele expuse, a apărut necesitatea de prelungire a termenului de valabilitate a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr._____ 
din ____________s-a decis prelungirea termenului de valabilitate a contractului: ,,Green Engineering” SRL – nr.116 din 
04.11.2019, până la 31.12.2021

IX.  Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

         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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 38/11 – 372 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP GrădinaBotanicăNațională (I) ”Al. Ciubotaru”
Localitate Or. Chișinău
IDNO 1005600032960
Adresa Or. Chișinău, str. Pădurii 18
Număr de telefon 022-55-04-43, 069214646 – președintelegrupului
Număr de fax 022-55-04-43
E-mail oficial i.roscasilva@gmail.com, 
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Garștea Andrei, tel: 079571835 garstea.andrei@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție CerereaOfertelor de Prețuri
Obiectul achiziției Lucrari de reconstructie si reamenajare a sistemului de drumuri 

si cai din expozitiarozariu, la IP «Gradina  Botanica Nationala 
(Institut) «A. Ciubotaru»

Cod CPV 45233222-1
Valoarea estimată a achiziției Valoareatotalăfără TVA: 616 666,67 lei;

Valoareatotală cu TVA: 740 000,00 lei.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1603191362242

Link :https ://achiz i t i i .md/ro/publ ic/tender/21029605/
lot/11473308/

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

mailto:i.roscasilva@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603191362242
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 	Lucrări □Bunuri Servicii □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □

Buget CNAS □Surse externe □

Alte surse: Fondul Națiobal Ecologic
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 38/11-303 din 04.11.2020

Denumirea operatorului economic ”5AQ INVEST’’ S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 69

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data: 11.11.2020
Fără TVA:  524 218,51 lei;

Inclusiv TVA:629 062,22 lei
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorareavaloriicontractului

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

	Modificarea termenului de valabilitate 

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice , art. 

76 alin (7) p. 2 lit. a,b,c
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru(după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin  Cererea Ofertelor de Prețuri a fost desfășurat concursul p/u a achiziționarea Lucrarilor de reconstructie 
si reamenajare a sistemului de drumuri si cai din expozitiarozariu, la IP “Gradina  Botanica Nationala (Institut) “A. 
Ciubotaru”
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

DatfiindfaptulcăGrădinaBotanicăNațională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”esteîntrun process continu de 
construcțiedar pentru a atenuaconsecințelecalamitățilornaturale din primăvaraanului 2017, care auafectatgr
avatîtgenofondulinstituțieinoastecît și infrastructuracolecțiilorexpoziționale,sîntnecesarelucrari derestabilire/
reconstructie si reamenajare a sistemului de drumuri si cai de acces.Astfel, luînd în considerarecomplexitateasarcinii 
de reconstrucțieecologică a GBNI și în mare parte restricțiileimpuse de pandemiamondială COVID – 19, care 
creeazăimpedimente și complicăprocesul de efectuare a lucrările în cauză și respectivachitarealucrărilor 
conform  contractului de achiziție, a apărutnecesitateastringentă de a prelungiperioada de valabilitatea a 
prezentuluicontractuluipînă la data de 30.09.2021.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 38/11-368A  din 
14.12.2020 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la data 
de 30.09.2021.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”5AQ INVEST’’ 
S.R.L 1 16.12.2020

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ___ din _________________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chisinau , str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 00 22 868-106
Număr de fax -------------
E-mail logistica@igp.gov.md, elena.corduneanu@igp.gov.md
Adresa de internet http://politia.md/
Persoana de contact Elena Corduneanu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatorului 

de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 28 053 335,11
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1558701134506
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1558701134506?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24/05/2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.08.2019

Denumirea operatorului economic ,,Green Engineering”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 73

Data: 22.08.2019

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 584 249,00
Inclusiv TVA: 3 101 098,80

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 6 luni calendaristice după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către 
beneficiar – ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic 1. Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, pct. 35 și 

pct. 36;

2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii 
al Direcției Logistice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1558701134506, conform legislației în vigoare 
și darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.42 din 22.08.2019, a fost atribuit Contractul nr.73 din 
22.08.2019 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație și reconstrucție a Izolatorului de detenție provizorie din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18, încheiat cu agentului economic ,,Green Engineering” 
SRL, în sumă de 3 101 098,80 inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În timpul executării lucrărilor de reparație și reconstrucție au fost depistate un șir de lucrări suplimentare care 
nu au putut fi constatate și incluse în proiect la momentul proiectării.

Astfel, lucrările de reparație și reconstrucție au fost stopate până la avizarea și aprobarea lucrărilor suplimentare.

Reieșind din cele expuse, a apărut necesitatea de prelungire a termenului de valabilitate a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ 
s-a decis prelungirea termenului de valabilitate a contractului: ,,Green Engineering” SRL – nr.73 din 20.08.2019, până 
la 31.12.2021

IX.  Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

         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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 70/1600 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md 

OLGA CONOVALOVA olga.conovalova@army.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uzcasnic şi articole 

de catering, pentru necesităţileArmateiNaţionale în anul 2020
Cod CPV 39221121-1

Valoarea estimată a achiziției 257940,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

 

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1603455495372
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1603455495372?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 23.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene 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 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

mailto:olga.conovalova@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603455495372
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603455495372?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603455495372?tab=contract-notice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 10.11.2020

Denumirea operatorului economic SRL ”Geoter-Com”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 14/916
Data: 17.11.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA:247192,50
Inclusiv TVA: 296631,00

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 25.11.2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.1); HG nr. 667 din 

25.05.2016, pct. 36
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 În urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1603455495372din 02.11.2020, privind 
achiziţionarea“Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering, pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2020”, la lotul „Cană din inoxalimentar cu mîner” a fost desemnat 
câștigător ofertantul SRL „Geoter-Com”. Totodată, la data de 27.11.2020, între Agenția Asigurare 
Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării șiSRL „Geoter-Com”, a fost încheiat 
acordul adițional nr. 14/950, privind majorarea valorii contractului nr. 14/916 din 17.11.2020 la lotul 
„Cană din inoxalimentar cu mîner”. Astfel, conformacordului adițional, operatorul economic SRL 
„Geoter-Com” urma să livreze „Cană din inoxalimentar cu mîner”, în cantitate de 6900 buc., pînă la 
data de 24.12.2020. Țara de origine – Russia.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 14.12.2020 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operatorul 
economic SRL „Geoter-Com”, prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare a lotului„Cană 
din inoxalimentar cu mîner”, în cantitate de 6900 buc., în legătură cu situația pandemică, care a dus 
la crearea unor obstacole în graficul de lucru al producătorului la confecționarea acestori bunuri.

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Geoter-Com” solicită prelungirea termentului 
de livrare „Cană din inoxalimentar cu mîner”, în cantitate de 6900 buc. - pînă la data de 30.12.2020.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării  consideră solicitarea întemeiată, dar 
reieșind din cele prevăzute în demersul Ministerului de Finanțelor nr. 1213-4-185 din 30.11.2020, 
conform căreia termenul limită de prezentare de către autoritățile/instituțiile bugetare a 
documentelor de plată pentru executare este 28 decembrie 2020, propune prelungirea termenului 
de livrare a „Cană din inoxalimentar cu mîner”, în cantitate de 6900 buc. pînă la 27.12.2020.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603455495372
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III. Rezultatele examinării:

În bazadecizieigrupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achizițiepublică/
acordului-cadru nr. 225/20 din 15.12.2020 a fostîncheiatacorduladiţional  nr. 14/1049 din 15.12.2020, 
privind privindmodificarea termenului de livrarela lotul„Cană din inoxalimentar cu mîner”, în 
cantitate de 6900 buc. pînă la 27.12.2020.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Geoter-Com” 14/1049 15.12.2020 - -

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. 70/1589 din 14.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a

Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova

IDNO 1006601001229

Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 

Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00

Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md 

OLGA CONOVALOVA olga.conovalova@army.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției
Echipament de bucătărie, articole de menaj și de 
uz casnic și articole de catering, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale în anul 2020

Cod CPV 39200000-4
Valoarea estimată a achiziției 621333,33

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

ocds-b3wdp1-MD-1599547103276
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1599547103276?tab=contract-
notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

mailto:olga.conovalova@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1599547103276
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 08.10.2020

Denumirea operatorului economic SRL „ELEAMAG”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 14/770

Data: 15.10.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:258000,00

Inclusiv TVA: 309600,00

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 12.12.2020 

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2, lit. (b)

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1599547103276din 08.09.2020, privind 
achiziţionarea„Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering, 
pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2020”,  la loturile „Lingură de masă pentru servit din 
oțelinoxidabil”, „Furculiță de masă pentru servit din oțelinoxidabil” și „Tavă de servit”, a fost desemnat 
câștigător ofertantulSRL „ELEAMAG”. Conform pct. 2.1, anexele nr.1 și 2 a contractului nr. 14/770 din 
15.10.2020, operatorul economic SRL „ELEAMAG” urma să livreze „Lingură de masă pentru servit din 
oțelinoxidabil”, în cantitate de 7000 buc., și „Furculiță de masă pentru servit din oțelinoxidabil” în 
cantitate de 4000 buc., până la data de 12.12.2020. Producători Lena Yiwu, China.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 11.12.2020 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operatorul 
economic SRL „ELEAMAG”, cu anexarea materialelor justificative de la compania expeditoare 
internațională, prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare a „Lingură de masă 
pentru servit din oțelinoxidabil” și „Furculiță de masă pentru servit din oțelinoxidabil”, în legătură 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1599547103276
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cu condițiile meteo nefavorabile pentru navigare, deoarece corabia MSC REEF/FT045W, 
calea maritimă ZZCTB104588 la bordul căreia este încărcat containerul nr. TLLU5306875 
cu bunurile contractate se reține, iar termenul probabil de sosire în portul Odessa este de 
24.12.2020. 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „ELEAMAG” solicită prelungirea termenului de 
livrare a „Lingură de masă pentru servit din oțelinoxidabil”, în cantitate de 7000 buc.,„Furculiță 
de masă pentru servit din oțelinoxidabil”în cantitate de 4000 buc., pînă la data de 31.12.2020. 
Ulterior, operatorul economic „ELEAMAG” a fost informat despre faptul că, în adresa Autorităților 
Publice Centrale a parvenit demersului Ministerului de Finanțelor nr. 1213-4-185 din 30.11.2020, 
conform căreia termenul limită de prezentare de către autoritățile/instituțiile bugetare a 
documentelor de plată pentru executare este 28 decembrie 2020.

 Reieșind din cele menționate, grupul de lucrupentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, se propune prelungirea termenului de livrare a„Lingură de masă pentru servit 
din oțelinoxidabil”, în cantitate de 7000 buc.,„Furculiță de masă pentru servit din oțelinoxidabil”în 
cantitate de 4000 buc., pînă la data de 27.12.2020.

IV. Rezultatele examinării:

 În bazadecizieigrupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achizițiepublică/acordului-cadru nr. 221/20 din 14.12.2020  afostîncheiatacordul  additional 
nr. 14/1041 din 14.12.2020, privind prelungirea termenului de livrare a „Lingură de masă 
pentru servit din oțelinoxidabil”,în cantitate de 7000 buc.,„Furculiță de masă pentru servit din 
oțelinoxidabil”în cantitate de 4000 buc., până la data de 27.12.2020.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „ELEAMAG” Nr.14/1041 14.12.2020 - -

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. 2 din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumireaautoritățiicontractante INSTITUTIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC OLIMP DIN 
SÎNGEREI

Localitate OR.SÎNGEREI
IDNO 1012620012487
Adresa SÎNGEREI,STR. INDEPENDENTEI, 105
Număr de telefon 0 262 2 1039
Număr de fax 0 262 2 1039
E-mail olimp.singerei@bk.ru
Adresa de internet
Persoana de contact ȘIȘCANU LUDMILA

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 259 981.40
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1597314260343
Link:ocds-b3wdp1-MD-1597314260343

Data publicării anunțului de participare 13.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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 fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.08.2020

Denumirea operatorului economic SC ‚ALIM-TOTAL”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  60    

Data:02.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 54814.93

Inclusiv TVA: 64520.81

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 24.12.2020
Denumirea operatorului economic SA „LACTIS”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  63

Data: 02.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 43228.99
Inclusiv TVA: 47730.80

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de executie 24.12.2020
Denumirea operatorului economic CC „NIVALI-PROD”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 64

Data: 02.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 50870.00
Inclusiv TVA: 61044.00

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de executie 24.12.2020
Denumirea operatorului economic SRL „VILLA-PRODOTTI”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 65

Data: 02.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 98977.50
Inclusiv TVA: 118773.00

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 24.12.2020

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 131, art. 76, p.12, al . (d)
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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 
achiziții 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)

Inainte de modificare

ALIM-TOTAL  SRL

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                          Suma fara TVA  -54 814.93       

Suma cu TVA     - 64 520.81

Dupamodificare

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                            Suma fara TVA  -49335.14

Suma cu TVA     - 58185.06

Inainte de modificare

SA „ LACTIS”

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                            Suma fara TVA  -43228.99

Suma cu TVA     - 47730.80

Dupa modificare

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                           Suma fara TVA  - 36722.33

Suma cu TVA     - 39922.80

Inainte de modificare

CC „NIVALI-PROD”

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                           Suma fara TVA  - 50870.00

Suma cu TVA     - 61044.00

Dupa modificare

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                           Suma fara TVA  - 47415.00

Suma cu TVA     - 56898.00
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Inainte de modificare

SRL „VILLA PRODOTTI”

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                           Suma fara TVA  - 98977.50

Suma cu TVA     - 118773.00

Dupa modificare

Procurarea produselor alimentare  :                                                                                                           Suma fara TVA  - 89858.38

Suma cu TVA     - 107830.06

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_Perioada de la 21 decembrie 2020 elevii trec la invatamintonlain si nu vor fi alimentati

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.8 din 14.12.2020 a fost 
încheiat acordul adiţional privind MICSORAREA VALOAREI A CONTRACTELOR

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

A L I M -TOTA L  
SRL 4 14.12.2020 5279.79 6335.75

SA „ LACTIS” 5 14.12.2020 6506.66 7808.00

CC „NIVALI-
PROD” 6 14.12.2020 3455.00 4146.00

SRL „VILLA 
PRODOTTI” 7 14.12.2020 9119.12 10942.94

TOTAL x x 24 360.57 29 232.69

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



185

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0105 IANUARIE 2021,MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____1______ din 15.12.2020

I. Date cu privire la autoritateacontractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon 022-710-604
Număr de fax 022-710-252
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com
Adresa de internet www.ghidighici.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victor Durbală, 022-710-164, primaria.ghidighici@
gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de canalizare a străzilor 

Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din satul 
Ghidighici, mun. Chișinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5160442,92
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1569216526199
Link:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1569216526199?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 25.09.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

13.12.2019

Denumirea operatorului economic SC “Luxconsistem” SA

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569216526199
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569216526199?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569216526199?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 53-2019-12-27
Data:27 decembrie 2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 
Inclusiv TVA: 3982280,60

Termen de valabilitate 30 decembrie 2020
Termen de execuție

IV. Date cu privire la modificărilenecesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) al Legii nr. 

131/2015 privindachizițiile publice (republicată în 
MonitorulOficial nr. 424-429 din 16.11.2018). 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
V. Descriereaachizițieiînainte și dupămodificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 27.12.2019 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 53-2019-12-27între Primăria satului Ghidighici și 
SC “Luxconsistem” SAprivind achiziția prin licitațiea lucrărilor de canalizare a străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan 
cel Mare din satul Ghidighici, mun. Chișinău , destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, 
valabil până la 30decembrie 2020, însă ulterior, conform Acordului Adițional nr. 2, din 15decembrie 2020, termenul 
de valabilitate a fost prelungit până la 30 iunie 2021.

VI. Descriereacircumstanțelorcare au făcutnecesarămodificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție a rețelei de canalizareau intervenit unele modificări și anume, 
necesitatea de modificare a termenului de execuție a lucrărilor, deoarece în dependență de situația meteorologică nu 
se reușește executarea lucrărilor suplimentare indicate în Acordul Adițional nr. 1 din 24 noiembrie 2020 motiv care a 
condus la imposibilitatea executării contractului vizat.

VII. Rezultateleexaminării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 53-2019-12-27 din 27 decembrie 2019 a fost 
încheiat acordul adițional nr. 2 privind Achiziționarea lucrărilor de canalizare a străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare 
din satul Ghidighici, mun. Chișinău (etapa I și II).

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SC “Luxconsistem” 
SA

2 15.12.2020

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  
AgențiaNațională pentru SoluționareaContestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 10.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia

Localitate s. Şuri, r. Drochia

IDNO 1007601010688

Adresa s. Şuri, r. Drochia

Număr de telefon 25277234

Număr de fax 25277236

E-mail petru.turculet@mail.ru

Adresa de internet -

Persoana de contact Turculeţ Petru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Preţul cel mai scăzut

Nr. procedurii  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1596175045259  

Data deschiderii ofertelor 09.09.2020

Nr. BAP  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1596175045259  

Data publicării în BAP 31.07.2020

Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

Nu se aplica

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □

Obiectul de achiziție Reparatia drumurilor locale din s.Suri,r-ul Drochia

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
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Cod CPV 45200000-9

Contractul se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a 
contractului

09.09.2020

Operatorului economic cîștigător Magistrala Nord SRL,  or.Drochia str.Gudanov 15, 
magistrala-nord@inbox.ru

Date de contact ale   operatorului 
economic 

tel.252-2-59-00

Nr. contract de achiziție Nr.43

Data contract de achiziție 18.09.2020

Valoarea contractului de achiziție 363033.55 lei

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 25.11.2020

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezelierea contractului □

Altele: []

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, 

Valoarea modificărilor - 42891.97 lei

Informații privind creșterea prețului 
în urma modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică □

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora]
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Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și 
cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În cadrul procedurii de achiziție publică nr. Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259, la reparatia drumurilor 
publice locale in s.Suri, au fost executate lucrari conform devizului de cheltuieli in proportie de 81.2%, 
restul lucrarilor nu au putut fi executate, din cauza amplasarii conductei de gaz pe portiunile de drum 
unde urmau a fi executate lucrarile de constructie a podeturilor.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Lucrarile nu au putut fi executate, din cauza amplasarii conductei de gaz .astfel tevile de distribuire a 
gazelor naturale sint amplasate la o adincime de 1 m, iar pentru constructia podetului si amplasarea 
tevilor de scurgere a apei urmau a fi efectuate sapaturi la 1.3 m adincime.
VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Imposibilitatea executarii anumitor lucrari din deviz.

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru Nr.43 din 18.09.2020 a fost încheiat acordul adiţional Nr.5 
din 10.12.2020 privind micsorarea sumei contractului .

IX.Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a 
contestațiilor:

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 

  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596175045259
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10-AP/1-1 din 14.12.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Durlești
Localitate Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO 1007601009679
Adresa Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon 022 58 44 78
Număr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet www.durlesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Saran Eleonora

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției lucrări
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 7 818 750.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:21020623
Link:ocds-b3wdp1-MD-1587538202752

Data publicării anunțului de participare 02.03.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 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 lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

13 aprilie 2020

Denumirea operatorului economic SRL,,NOUCONST”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:10-AP 

Data:27.04.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:6 558 129,70

Inclusiv TVA:7869755,64
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 6 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizitiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante ----

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu Dispoziția nr.1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, cu 
modificările ulterioare, avînd în vedere că Administrația Publică Locală Durlești a activat în regim special, iar condițiile 
climatice sunt nefavorabile pentru executarea lucrărilor de reparație a unor sectoare de drum.

II. Descriereacircumstanțelorcare au făcutnecesarămodificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu starea epidemiologică și declararea stării de urgență în medicină publică declarată de către Comisia 
Națională Extraordinară de Sănătate Publică instituită pe întreg teritoriul Republicii Moldova și condițiile meteo 
nefavorabuile (temperaturi scăzute, înghețuri) generează necesitatea prelungirii contractului pînă la data de 
31.12.2021. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10-AP/1-1 din 
14 decembrie 2020 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate cu operatorul 
economic SRL,,Nouconst”, din motivul declarării stării de urgență și condițiile meteo nefavorabile.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,,NOUCONST” 10AP/1-1 14.12.2020 6 558 129.70 7 869 755.64
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