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38-op/16 Cod CPV. 79713000-5  servicii paza - Institutul de stiinte ale Educatiei .......................................106
39-op/16 Cod CPV. 65000000-3  deservirea tehnica a cazangeriilor - Sectia Cultura si Turizm Soroca ..............107
40-op/16 Cod CPV. 65000000-3  deservirea si expluatarea cazangeriei si sistemului de incalzire 

- Liceul Teoretic Petru Rares Soroca .......................................................................................................107
41-op/16 Cod CPV. 65000000-3  servicii de deservire si expluatare a cazangeriei 

- Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca .............................................................................................108
42-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Besalma UTA Gagauzia ......................108
43-op/16 Cod CPV. 79713000-5  servicii de pază - IMSP Centrul de Sanatate Soroca ...............................109
44-op/16 Cod CPV. 55524000-9  servicii de alimentare a elevilor - Liceul Teoretic Visoca Soroca .......109
45-op/16 Cod CPV. 55510000-8  servicii de alimentare a elevilor - Gimnaziul N1 Soroca .......................110
46-op/16 Cod CPV. 65000000-3  deservirea cazangeriilor - Gimnaziul Bulboci Soroca ............................110
47-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Alexanderfeld Cahul .............................111
48-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Directia Asistenta Sociala 

si Protectie a Familiei Telenesti ..................................................................................................................111
49-op/16 Cod CPV. 15000000-8  Produse Alimentare - Primaria Radulenii Vechi Floresti .....................112
50-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul ..............112
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51-op/16 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare 
- Liceul Teoretic Maria Biesu Volintiri Stefan Voda ............................................................................113

52-op/16 Cod CPV. 55523100-3  Servicii de alimentatie - Liceul Teoretic M Eminescu Cimislia ...........113
53-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Azilul pentru persoanele cu disabilitati 

si in etate Leova ..................................................................................................................................................114
54-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare la cresa gradinita de copii Alunelul din 

s. Cislita Prut, rl. Cahul - Primaria Cislita Prut Cahul .....................................................................114
55-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Andrusul de Sus Cahul .........................115
56-op/16 Cod CPV. 55524000-9  servicii de alimentare a elevilor - Liceul Teoretic A Puschin Soroca .........115
57-op/16 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Gimnaziul General Ivan Inzov Taraclia ............116
58-op/16 Cod CPV. 15000000-8  Produse alimentare - Primaria Gura Galbenei Cimislia .......................116
59-op/16 Cod CPV. 09130000-9  Produse petroliere - Primaria Gura Galbenei Cimislia .........................117
60-op/16 Cod CPV. 30192000-1  accesorii de birou - Directia Generala de Invatamint UTA Gagauzia..117
61-op/16 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi Cahul ....................118
62-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare 

- Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul ..................................................................118
63-op/16 Cod CPV. 09132000-3  Benzina AI 95, AI 92 - Universitatea de Stat Bogdan 

Petriceicu Hasdeu Cahul ................................................................................................................................119
64-op/16 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Vadeni Soroca ...........................................119
65-op/16 Cod CPV. 09000000-3  Produse petroliere - IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti ..................120
66-op/16 Cod CPV. 15800000-6  achizitionarea produselor alimentare - Primaria Filipeni Leova .......120
67-op/16 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Radoaia Singerei .....................................121
68-op/16 Cod CPV. 09132000-3  produse petroliere - Centrul de Sanatate Publica Comrat ....................121
69-op/16 Cod CPV. 15800000-6  Produse alimentare pentru anul 2016 

- Liceul teoretic St. Ciobanu Talmaza Stefan Voda .............................................................................122
70-op/16 Cod CPV. 75242000-4  servicii de asigurare a ordinii publice 

- Universitatea de Stat Alecu Russo Balti ................................................................................................122
71-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Besalma UTA Gagauzia ........................123
72-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Salcuta Causeni .......................................123
73-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Sipoteni Calarasi .....................................124
74-op/16 Cod CPV. 15550000-8  alimentarea elevilor, la dejun - Scoala Profesionala 11 Chisinau .......124
75-op/16 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Liceul Teoretic Stefan Holban Carpineni Hincesti ..........125
76-op/16 Cod CPV. 50111000-6  servicii de reparatie si deservire tehnica a autovehicolelor 

- Directia Invatamint Tineret si Sport Orhei .........................................................................................125
77-op/16 Cod CPV. 34110000-1  automobil de serviciu - Directia Generala Finante Hincesti ................126
78-op/16 Cod CPV. 72400000-4  servicii de receptionare, expediere si distribuire a corespondentei 

speciale atit in municipiul Chisinau cit si in subdiviziunile sale teritoriale 
- Consiliul National de Determinare a Dizabilitatii si Capacitatii de Munca ..........................126

79-op/16 Cod CPV. 45246410-0  repararea digurilor de protectie pe malul Nistrului din vecinatate 
a satelor Pirita si Dorotcaia - CR Dubasari ...........................................................................................127

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de anulare - Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4369-op/15 din 11.01.2016 

cu privire la achiziționarea produselor alimentare Cod CPV: 15000000-8 conform necesităților 
Liceului Teoretic Dezghinjea. .......................................................................................................................127

Anunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4384-op/15 din 11.01.2016 
cu privire la achiziționarea internetului pentru anul 2016, Cod CPV: 72400000-4, conform 
necesităților Primariei Orhei Orhei .............................................................................................................127
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Anunt de modificare - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4402-op/15 din 11.01.2016 cu 
privire la achiziționarea produselor petroliere, Cod CPV: 09000000-3, conform necesităților 
Primariei Orhei Orhei ....................................................................................................................................128

Anunturi
,,Constructorul” Î.S. .................................................................................................................................................................128

ANUNŢ DE INTENŢIE
IÎ Școala Profesională nr.2 mun.Chișinău, c/f: 1007600001090
Adresa: Ion Creangă,59
Persoana de contact: Cojocaru Victoria Telefon: 022742903
Fax: 022750951 E-mail: sp2chisinau@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată 

(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse alimentare pentru 
anul 2016 15000000-8 600000.00 Licitaţie publică 2016 

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SR CAHUL, c/f: 1009603003860
Adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Persoana de contact: Arteni Tatiana Telefon: 0299 2-24-48
Fax: 0299 27641 E-mail: imspcahul@ms.md

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată 

(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Oxigen medical 24111900-4 190000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2016 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
CR Orhei, c/f: 1007601005523
Adresa: or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
Persoana de contact: Teslari Silvia Telefon: 0235 22058
Fax: 0235 20662 E-mail: tsilvia@yandex.ru

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată 

(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Servicii de intretinere a dru-
murilor publice locale 45233141-9 654167.00 Licitaţie 

publică

2016 
Trimestrul I 
Trimestrul II

2 Lucrari de reparatie a dru-
murilor publice locale 45233142-6 5471000.00 Licitaţie 

publică
2016 

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, c/f: 1003600150716
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51
Persoana de contact: Minascurta Tatiana Telefon: 022267041
Fax: 022241775 E-mail: scms@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Servicii

1 Servicii de reparare si de intretinere a 
echipamentului medical si de precizie 50400000-9 350000.00 Licitaţie 

publică
2016 

Trimestrul I

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 15/02734

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTUL AR-
HANGHEL MIHAIL»

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Arh. Mihail 38
Telefon/fax 022 244239
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PUNGA ALA
Obiectul achiziţiei Articole parafarmaceutice pentru anul 2016
Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Arh. Mihail 38, Blocul administrativ, biroul 
serviciului economic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Arh. Mihail 38
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512265
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512265
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512265
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.26 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9442190 

Licitaţie publică Nr. 15/03032

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Telefon/fax 022 738718
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RĂILEANU LARISA
Obiectul achiziţiei Articole parafarmaceutice, materiale de pansament
Cod CPV 33000000-0
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Dispensarul Cardiologic, et. 4 bir 401
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9780375 

Licitaţie publică Nr. 15/03193

Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Telefon/fax 022-75-69-60;079557119
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cebuc Alexandru
Obiectul achiziţiei Servicii de Pază
Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.2, bir.220 de pe str.I.L.Caragiale 2 mun.
Chişinău .

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP AMT Buiucani,etaj.5, sala de şedinţe de pe str.I.L.Caragiale 
2 mun.Chişinău.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10060622 
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Licitaţie publică Nr. 15/03221

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252300 252209 252357
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROHAC VITALIE
Obiectul achiziţiei Servicii de transport auto internaţional de pasageri
Cod CPV 60130000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, 
bir. 109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, 
bir. 103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101299201
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10113243 

Licitaţie publică Nr. 15/03224

Autoritatea contractantă MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CON-
STRUCŢIILOR

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9

Telefon/fax 022 204578 022 204595
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZOLOTCOV ANATOLIE

Obiectul achiziţiei

Lucrăi construcție-montaj a sistemelor de ventilare,condițion-
are,automatizare,semnalizare și antincendiare la bl. A, Б,B (et.4-9) 
obiectul „Reconstrucția clădirii Parlamentului Republicii Moldova 
din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,105 , mun. Chișinău”

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, str. 
Cosmonauților 9, bir.710

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, bir.606

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101014705
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10116023 
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Licitaţie publică Nr. 15/03242

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Chișinău
Adresa num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Telefon/fax 022507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI

Obiectul achiziţiei Servicii de reparare şi întreţinere a vehiculelor şi a echipamentului 
aferent şi servicii conexe

Cod CPV 50100000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6, bir. 224
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10142964 

Licitaţie publică Nr. 15/03275

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Reagenti si articole de laborator.
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RMoldova or.Leova str.Stefan Cel Mare 63 bloc.Administratia
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10201798 

Licitaţie publică Nr. 15/03290

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022409253
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GAGEA Radu

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea serviciilor și bunurilor pentru menţinere şi deser-
vire tehnică anuală a Sistemului Informaţional şi a serviciilor de 
analiză mass-media

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Grigore Vieru 1, mun. Chişinău, MD-2005, Republica Moldo-
va, Secţia Secretariat, bir. 143.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 7119414
Banca BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10209818 

Licitaţie publică Nr. 15/03317

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Telefon/fax (022) 250-809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie AXENTI GHEORGHE
Obiectul achiziţiei Achizitionarea detergentilor
Cod CPV 39831200-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. T. Ciorba,1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10277668 

Licitaţie publică Nr. 15/03321

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor alimentare pentru anul 2016
Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
IMSP Spitalul Raional Leova,Republica Moldova,or.Leova str.
Stefan cel Mare 63 ,MD 6301,blocul Administrativ,et.I Anticamera.
Persoana de contact Stoiu Angela tel:0(263)22498

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10298030 
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Licitaţie publică Nr. 15/03323

Autoritatea contractantă Ministerul Educației
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Telefon/fax 022 23 37 73
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ABAŞEV EUGENIU

Obiectul achiziţiei
Servicii de proiectare pentru modernizarea și reconstrucția 
Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, 
mun. Chișinău

Cod CPV 71000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 
birou 460

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 
birou 444

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101012901
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000012901
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000012901
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10304036 

Licitaţie publică Nr. 15/03336

Autoritatea contractantă Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
Adresa mun. Chișinău, str. Academiei 11, MD-2028
Telefon/fax 022721846
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BANARI DOINA

Obiectul achiziţiei
Teste și reagenți, materiale parafarmaceutice, reactivi chimici, 
hîrtie medicală, materiale din cauciuc și plastic, materiale consum-
abile getabile, materiale din sticlă

Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. Academiei 11, MD-2028
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101121201
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000121201
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000121201
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10339249 

Licitaţie publică Nr. 15/03343

Autoritatea contractantă Centrul Național Anticorupție
Adresa -
Telefon/fax 257337
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DUTCA EDUARD
Obiectul achiziţiei servicii de reparaţie a automobilelor şi piese de schimb
Cod CPV 50112100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101029701
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000029702
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000029702
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2016 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2016 15:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10361483 
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Licitaţie publică Nr. 15/03346

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252325 252149 252071
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POJAR STANISLAV
Obiectul achiziţiei produse alimentare
Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101299201
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000299201
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000299201
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10379529 

Licitaţie publică Nr. 15/03358

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci
Cod CPV 45212000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10393871 

Licitaţie publică Nr. 15/03360

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reactivi imunologici
Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, biroul 
serviciului economico-financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, biroul 
directorului

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 21ML0000000000225196
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10397072 

Licitaţie publică Nr. 16/00001

Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Adresa Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax 022 884348 022 884348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA
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Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu mal-
adia Wilson Conovalov în scopul realizării Programului Special 
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2016.

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, ghişeul unic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de sedinta
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101120301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000120301
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10401351 

Licitaţie publică Nr. 16/00009

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1
Telefon/fax 078710201
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL
Obiectul achiziţiei Produse petroliere, conform necesitatilor IGP
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. O.Goga 33
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101387901
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000387902
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000387902
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10408002 
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Licitaţie publică Nr. 16/00012

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Telefon/fax (022) 250-809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GORCEAG GHEORGHE

Obiectul achiziţiei Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical pentru 
anul de activitate 2016

Cod CPV 50421000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.T.Ciorbă 1, IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă, blocul administrativ, et.3, Serviciul achiziţii publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10411107 

Licitaţie publică Nr. 16/00017

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PARII LILIAN
Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie şi piese de schimb pentru automobile
Cod CPV 50112100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101018301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000018301
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10419447 

Licitaţie publică Nr. 16/00022

Autoritatea contractantă I.M.S.P. DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Telefon/fax 29-58-63
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARANDICI LIUBOVI
Obiectul achiziţiei Muştucuri igienice
Cod CPV 33141000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8, Serviciul 
Economic, et.1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251102291
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251102291
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251102291
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10446896 

Licitaţie publică Nr. 16/00023

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RAŢUC LIUBOV

Obiectul achiziţiei Vesela si consumabile medicale pentru anul 2016
Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13



12 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.2  

21

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD52VI00000225181713
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD52VI00000225181713
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD52VI00000225181713
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2016 12:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2016 12:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10448140 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/02782 din 18.01.2016 cu privire la achiziţia de echipamentului și consumabilelor fizico-chimice și microbi-
ologie, cod CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, sunt 
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.01.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.01.2016 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9479945 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03231 din 14.01.2016 cu privire la achiziţia de Servicii de elaborare a Bazei de date de interacțiune și re-
cepționare a mesajelor între organizații  internaționale a OIPC Interpol, Europol, SELEC, GUAM a CCPI., cod CPV - 72000000-5, 
conform necesităţilor autorităţii contractante INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI, sunt operate următoarele modificări:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 8
Termenul de depunere a ofertelor 13.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.01.2016 11:00
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SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. O.Goga 33
Termenul de depunere a ofertelor 14.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.01.2016 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10132404 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03253 din 15.01.2016 cu privire la achiziţia de servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile din mun. 
Chişinău, cod CPV - 55510000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A 
CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10164432 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03283 din 13.01.2016 cu privire la achiziţia de Dezinfectanţi și termoindicatoare, cod CPV - 24455000-8, con-
form necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul Mamei şi Copilului, sunt operate următoarele modificări:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225152859
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225152859
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225152859

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD91ML00000000022515
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD91ML00000000022515
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD91ML00000000022515

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10205585 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03295 din 13.01.2016 cu privire la achiziţia de Filme radio(foto)grafice, reactive de developare a acestora, 
cod CPV - 32354110-3, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI, sunt operate următoarele 
modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10217761 

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03217

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞARCANEAN MAXIM
Obiectul achiziţiei Servicii de telefonie mobilă pentru anul 2016
Cod CPV 64212000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10101851 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03233

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Chișinău
Adresa num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Telefon/fax 022507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI

Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanţă şi deservire a echipamentelor de condiţion-
are în camera de servere

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10135766 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03238

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Chișinău
Adresa num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Telefon/fax 022507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI

Obiectul achiziţiei Servicii de mentenență și reparație a sistemului de supravgere 
video

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Termenul de depunere a ofertelor 25.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10139047 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03249

Autoritatea contractantă CR Orhei
Adresa or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
Telefon/fax 0235 22058
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TESLARI SILVIA
Obiectul achiziţiei rechizite de birou
Cod CPV 30100000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2 bir.45 et.3
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220120090156567
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226605
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220120090156567
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226605
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10153200 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03258

Autoritatea contractantă IMSP SR Telenesti
Adresa or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Telefon/fax 025822022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FURDUI ALEXANDRU
Obiectul achiziţiei Reagenti pentru laborator
Cod CPV 33140000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10175374 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03312

Autoritatea contractantă Președintele raionului Glodeni

Adresa MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. 
Suveranității, 2

Telefon/fax (0249)23288
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢARIGRADSCHI ALIONA

Obiectul achiziţiei Lucrări de întreținere a drumurilor locale din raionul Glodeni, pe 
timp de iarnă, anul 2016

Cod CPV 45233141-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Președintele raionului Glodeni, MD-4901, or. Glodeni, str. Suver-
anității, 2, etajul III, bir. 31, Secția Economie
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. 
Suveranității, 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226622
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101982701
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226622
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101982701
Termenul de depunere a ofertelor 18.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10263326 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03313

Autoritatea contractantă IMSP SR Telenesti
Adresa or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Telefon/fax 025822022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FURDUI ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile 
hematologice

Cod CPV 33141000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10271222 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03314

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Telefon/fax 432340
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Starciuc Nicolae
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Obiectul achiziţiei

Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect pentru reconstru-
irea (reparaţia) şi consolidarea balcoanelor la odăile imobilelor 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova (căminele studenţeşti) cu 
numărul cadastral 010040172301 şi 010040172302 di

Cod CPV 45421100-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Universitatea Agrara de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. 
Mircesti 44, bir. 405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10273182 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03315

Autoritatea contractantă Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Ceadîr-Lunga
Adresa or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2
Telefon/fax (291) 21110
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VINOGRADOVA ALLA
Obiectul achiziţiei produse chimice pentru anul 2016
Cod CPV 24000000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cedîr+Lunga str. Miciurin, 2
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225134359
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil. Ceadir-Lunga
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225134359
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil. Ceadir-Lunga
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10273874 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03316

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Telefon/fax 432340
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Starciuc Nicolae
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Obiectul achiziţiei achiziţionarea Lucrări de reparaţie a incăperilor pentru minifabri-
ca de prelucrare a laptelui al UASM

Cod CPV 45260000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mircesti 44. bir. 405
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10273925 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03326

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana
Adresa Aleco Russo 57
Telefon/fax 022-49-96-61
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARIAN ELENA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie curentă a sistemelor inginereşti (siteme de 
încălzire, reţele de apeduct şi canalizare) în instituţiile preşcolare şi 
preuniversitare subordonate DETS sectorul Ciocana

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Aleco Russo 57, etajul 1, bir. 3
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10313627 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03327

Autoritatea contractantă Biroul Relații Interetnice
Adresa
Telefon/fax 022243285
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BELOUS DOINA
Obiectul achiziţiei servicii de paza
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Cod CPV 79713000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică m. Chisinau, str. A. Mateevici 109/1, biroul 317
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 240111329014901
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
Cont trezorerial 240111329014901
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10314133 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03328

Autoritatea contractantă AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
MUNCĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Alecsandri Vasile 1

Telefon/fax 0-22-721003
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAMERZAN ANDREI

Obiectul achiziţiei servicii de mentenanță a echipamentelor de conexiune securizată 
tip Cisco, total 43 locații, 44 unități de echipament.

Cod CPV 50312300-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str.V.Alecsandri,1 , bir.608a, email: andrei.camer-
zan@anofm.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Alecsandri Vasile 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210110032963486
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210110032963486
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10317414 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03329

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana
Adresa Aleco Russo 57
Telefon/fax 022-49-96-61
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARIAN ELENA
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Obiectul achiziţiei

Lucrări de reparaţie a lichidărilor de avariere a reţelelor ingi-
nereşti (siteme de încălzire, reţele de apeduct şi canalizare) în in-
stituţiile preşcolare şi preuniversitare subordonate DETS sectorul 
Ciocana

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Aleco Russo 57, etajul 1, bir. 3
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10317883 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03331

Autoritatea contractantă Biroul National de Statistica
Adresa mun. Chișinău, str Grenoble 106
Telefon/fax 022 403127
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOBU CARINA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str Grenoble 106
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 240111345014310
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 240111345014310
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10321897 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03337

Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022497742
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Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI ELENA
Obiectul achiziţiei deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor
Cod CPV 50750000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Al. Russo, 11, et. 5 (jurist)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251312105
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251312105
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10344329 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03340

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Independenţei 5
Telefon/fax 026322048
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU TATIANA
Obiectul achiziţiei Achiziționarea produselor petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Leova, str. Independenței 5 sala mică
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Independenţei 5
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226638
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000009849
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226638
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000009849
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10350884 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03342

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor de panificatie pentru anul 2016
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Cod CPV 15811000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10360971 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03344

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OSOIANU IRINA
Obiectul achiziţiei medicamente pentru anul 2016
Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10371581 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03345

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Filme radiologice(conventionale)pe fon verde pe anul 2016
Cod CPV 32000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10373104 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03351

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
servicii internet/intranett şi televiziune digitală pentru necesitatea 
instituţiilor preuniversitare subordonate Direcţiei Educaţie, Tiner-
et şi Sport sectorul Buiucani pentruanul 2016,

Cod CPV 72400000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2,bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10383801 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03357

Autoritatea contractantă Î.S. CENTRUL INFORMAŢIONAL AGRICOL
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă 5/1, et.3
Telefon/fax (022) 22-71-17
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie REDEA ALEXANDR

Obiectul achiziţiei Suport tehnic și actualizări pentru produsele VMware vSphere 
Enterprise și VMware vCenter Standart pe termen de 1 an de zile.

Cod CPV 48000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă 5/1, et.3
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251328279
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251328279
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10391060 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00004

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DUCA NINA
Obiectul achiziţiei Electrozi de unica folosinta
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Cod CPV 31711140-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10404311 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00005

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Telefon/fax (022) 250-809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PINTEAC OLGA
Obiectul achiziţiei Teste-indicatoare 2016
Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), Servi-
ciul Achiziții Publice.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10404386 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00011

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBAN VLADISLAV
Obiectul achiziţiei Lapte
Cod CPV 15511000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare or. Сhişnău, str. 
C.Vîrnav,13
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare or. Сhişnău, str. 
C.Vîrnav,13

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 16:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 16:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10410054 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00015

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONULUI SÎNGEREI

Adresa Republica Moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. Independenţei 
111

Telefon/fax 0 262 2 32 85
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SERBUŞCA VERA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. Independenţei 
111

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 18.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10418557 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00020

Autoritatea contractantă Ministerul Economiei

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale 
piaţa 1

Telefon/fax 250690 250696
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOLGHI DORIN
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Piața Marii Adunări 
Naţionale, 1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale 
piaţa 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10446363 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00021

Autoritatea contractantă I.M.S.P. DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Telefon/fax 29-58-63
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARANDICI LIUBOVI
Obiectul achiziţiei Servicii de dizolvare a soluției concentrate Metadonă HCL
Cod CPV 85149000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8 Serviciul 
Economic, et.1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251102291
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251102291
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10446438 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00031

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 373 94405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Produse de curatat
Cod CPV 39830000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114, bloc-
ul administrativ, cabinetul juristului

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 262500000122503
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226402002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000122503
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226402002
Termenul de depunere a ofertelor 22.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10463095 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/03252 din 12.01.2016 cu privire la achiziţia de Servicii de încărcare și reginerare a cartridgelor 
pentru anul 2016, cod CPV - 30125110-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Ministerul Finanţelor, sunt operate următoarele 
modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.01.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 12.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.01.2016 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10154265 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/03255 din 15.01.2016 cu privire  la achiziţia de Detergenţi,  cod CPV  - 39831200-8,  conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI, sunt operate următoarele mod-
ificări:

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 13:00
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Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 13:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10171764 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/03270 din 15.01.2016 cu privire la achiziţia de achiziţionarea produselor petroliere, cod CPV 
- 09132000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI, sunt operate următoarele modi-
ficări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10198476 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/02955 din 11.12.2015 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea caiac şi 
canoe, pentru clubul sportiv al armatei din localitatea Cocieri raionul Dubăsari, cod CPV - 24300000-7, conform necesităţilor autorităţii 
contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII.
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Licitaţia publică 4/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M. Centrul Stomatologic  Municipal Chișinău

      2.   IDNO:1003600152569

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: achiziţionarea materialelor şi  instrumentelor stomatologice 

5. Cod CPV: 33130000-0

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării materialelor şi  instrumentelor stoma-
tologice conform necesităţilor Î.M. Centrul Stomatologic Municipal Chișinău (în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada anului  2016, este alocată suma necesară din: sursele proprii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. Descrierea produsului Parametrii tehnici Un.

de măsura

Cantita- tea

1. Materiale stomatologice pentru  terapie

COD CPV 33000000-0
1 Compozit autopolimerizabil pentru 

restaurare dentară cu activare chimică
14gr pasta + 14gr catalizator  +acce-
sorii3 ml sistem Bonding Bază, 3 ml 
sistem Bonding

cut 40

2 Compozit autopolimerizabil  cu 
îmbunătăţire cu flor

12 gr.catalizator + 12gr pasta+ accesorii cut 80

3 Compozit autopolimerizabil pentru 
restaurări cu activare chimică

14 catalizatori + 14 pasta + accesorii cut 122

4 Compozit autopolimerizabil bicompo-
nent pentru restaurări

40,0gr praf +3x10gr culori praf + 28gr 
lichid + gel 14gr

cut 55

5. Compozit autopolimerizabil pentru 
restaurări dentare cu activare chimică 
p/u restaurări clasa II şi V şi limitat 
clasa I la premolari şi selectiv clasa IV 
pentru restaurări estetice

14gr pasta baza + 14 gr pasta cataliza-
tor, 3 ml sistem Bonding Bază, 3 ml 
sistem Bonding Catalizator, 7 ml gel 
demineralizare,lichid , accesorii

cut 40

6 Material cu rezorcin formalină p-ru 
obturaţii canale,  p/u  umpluturile 
rădăcinii  dintelului

40 gr praf-zinc, oxidum, barii sulfas, 
paraformaldehydum purum, 25 ml lichid 
A-glicerolum, formaldehydum solutum, 
apă  purificată, 25 ml lichid B- resorcinolum 
acidum hydrochloricum, glycerolum, apă 
purificată

cut 120

7 Material devitalizant cu paraformalde-
gehidă fără arsenicum

3gr seringă cut 125

8 Material p-ru pansament provizoriu 
fără ulei eugenol

50gr pasta flacon 185
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9 Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea  
canalelor cu Na Cl 3%

100ml fl flacon 215

10 Compozit  hibrid fotopolimerizabil 
indicat p-ru restaurări directe în  zona 
anterioară şi  posterioară.Compoziție 
conține dimetacrilat și tegdma(22% în 
greutate).Material de umplutură din sti-
clă de bariu,trifluorură,dioxid de siliciu 
și un oxid compozit.

4 serinji (A1,A2,A3,B3,C3)x 4gr

Seringa total Eco- ETCHx2 ml, Ad-
hezivx5gr, accesorii

cut 300

11 Compozit  microhibrid fotopolimeriz-
abil  pentru   restaurări estetice ,resta-
bilirea formei anatomice a porțiunii 
coronare a dinților frontali.

5serinji  x 4 gr, 4 ml-Bond, 2ml-demin-
eralizant, accesorii

cut 115

12 Compozit microhibrid p-ru restaurări  
estetice

7serinji(A1,A2,A#,A4,A5,B1,C2) x 
2,5(1,19 ml), cheie culori, suport  pen-
tru seringi, Bonding kit (1x1,2 ml Ul-
tra-Etch;1x1,2 ml PermaSeal; 1x1,2 ml 
PQ1; 10 black Mini Brush Tip; 10 Blue 
Micro Tip; 20 Inspiral brush  Tip)

cut 8

13 Material cu hidroxid de calciu foto-
polimerizabil p-ru obturaţie de bază şi  
coafaj tratament

Seringă 1,2ml seringă 100

14 Compozit  fotopolimerizabil universal 
pe bază de „Microsticlă” radioopac

Nuanţe  A1,A2,A3-5, 
A4,B1,B2,B3,C2,C#,D3.CA2,CA 
3,5,CB2    8 seringi + 4gr adgheziv+gel 
gravaj+accesorii,compoziţia constă din  
sticlă bariu-alumina-flourizată

cut 67

15 Material obturaţie   p-ru canal  cu 
Dexametazon 

80gr praf cut     10

16  Sol. uleioasă supliment la mat. Obtu-
raţie p-ru canale

25 ml flacon 26

17 Material p-ru canal cu  hidroxid de 
calciu 35% p/u tratamentul cananlelor 
radiculare

Seringi 1,2 ml pH 12,5 seringi 150

18 Sprei  lubrifiant 500 ml flacon 85
19 Material p/tru obturaţia canalelor  cu 

dexametazon 
Antiseptic, antiimflamator, Praf 10 gr tuburi 112

20 Material-hidroxid de calciu radiopak 
pentru  obturarea  canalelor cu  aplicar-
ea conurilor Gutta Percha  fără eugenol, 
biocompatibil

8,5 gr + pasta 9,5 gr conţine Enoxolone tuburi 48

21 Pastă   curativă  pe canal Pasta cresol 9% parafarmaldegida 2,5 
Ulei de  Cinnamon 5,2%  

Flacon 12 gr.

buc 80

22 Gel pe bază de EDTA Soluţie pentru  
curaţarea şi lubrifierea canalului

Seringe 3 ml buc 62

23  Liner,ionomer de sticlă fotopolimeriz-
abil,căptușeală (compomer) pentru baza 
obturaţiilor 

Seringă 0,33 gr buc 250

24  Sol de dezinfecţie conţine alcool Fl 250 ml buc 30
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25 Liner, fotopolimerizabil, p/u obturaţii 
de bază pe canal,

Seringă 2,0 gr buc 150

26 Materialul fotopolimerizabil: compo-
nent radiopac care  cuprinde hidroxid  
de calciu

Domeniul de aplicare: Indirect plafona-
rea pulpei.

Căptuşeală sub toate materialele  de 
umplere.

Conţine hidroxid de calciu, TEG-
MA,BHT,UDMA şi amină

2 tuburi cîte 5 gr set 40

27 Material  de  obturaţie definitiv  al  ca-
nalului radicular cu componenţa: acetat 
de desametazonă, iodat de timol, radio-
pac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune 
antiinflamatoare şi antiseptică

Flacon 15g pudră

Flacon 15g eugenol

set 40

28 Material  de  umplere dentară radiopac 
bicomponent răşină epoxidică. Material 
biocomponent epoxid  radioopac,este  
conceput pentru  tratamentul de canal 
de dinţi cu pulpită sau parandotite api-
cale în legătură cu conuri gutaperică.

Praf(Bank)-20g

Lichid (flacon picurător)-10 ml

buc 40

29 Soluţie hemostatică cu componenţa: 
clorură de fier, acid aminocapronic, 
natriu clorid 0,9%. Se prezintă  ca li-
chid transparent de nuanţă maro-închis 
şi miros specific.

Flacon de 10 ml flacon 50

30 Material p/u obturarea canalelor siste-
ma 

pasta+pasta, o seringă de 6gr conţine 
în interior 2 paste, o pastă reprezintă 
baza alcătuită  din Hidrohid de  Cal-
ciu-36,9%. Collophonium hidrat-54,0%. 
Filler şi alte materiale auxiliare-9,1%. 
Pasta 2 reprezintă Activator şi are ur-
mătoarea compoziţie; Disaliclat-47,6%. 
Hidroxid de vismut-36,4%. Filler şi alte  
materiale  auxiliare-16%

facon 40

31 Pastă abrazivă de culoare roză şi miros 
plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor  den-
tare după  înlăturarea  tartrului dentar, 
înlăturarea petelor de tutun şi alimente, 
şlefuirea  obturaţiilor.

Dioxid de Siliciu-43,44gr, Silicat de Zit-
coniu 13,5gr,soluţie de formaldehida de 
35%-0,10gr, se comercializează  în  cutii  de 
50  gr.

buc 20

32 Compozit microhibrid fotopolimeriza-
bil pentru restaurări dentare

3 seringi x3gr. +gel,demineralizare       
+accesorii

   cut 20

2. Materiale  chirurgicale

1. Pansament  alveolar  universal  hemo-
static, antiseptic,anestetic

Pasta 10 gr. Pansament post- ex-
tractie,tratament alveolitelor.

flac 40

2. Gel pentru  coagulare momentană 1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier serinji 20
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3. Bureţi  hemostatici sterile din  cola-
gen total resorbabili

14x7x7mm, conţine  argint coloid 5%, 
gelatină 9,5 mg

cut 40

4. Lame p-ru bisturii      Sterile buc 4000
5. Ace retracţie Polipropilen(2metric)  sterile N. 3/0 buc 80
6. Ace retracţie Polipropilen(2metric) Nr.4/0 sterile buc 80
7. Ace retracţie Polyester 4/0(1.5 metric )  sterile buc 80
8. Ace retracţie polyglycolic acid violet Polyglycolic acid violet 4/0(1.5metric) 

sterile
buc 80

9. Ace atraumatice p-ru aplicarea anes-
teziei

30G, 27G 0,3x25mm, 100 PCS getabile 
sterile nr. 100

cut 250

10. Soluţie anestetică injectabilă 
-1/100000, 1,7ml-1carpulă

Concentraţia  substanţei active 3% Nr. 
50

cut 350

11. Soluţie anestetică injectabilă p/u 
intervenţii  

Conţine Articaină cu Epinefrină 
4%/1,7ml*        1 carpulă nr.50

cut 120 

12. Bisturiu steril de unică folosință Nr.20  Sterile buc    200

3. Materiale pentru  stomatologia ortopedică

1. Masă amprentară dublă pe bază de 
silicon,care prezintă  trei culori.
(culoarea de bază de culoare verde,-
catalizatorul de culoare roșu,materi-
alulC-silicon de  culoare galbenă)

1flx900 ml, C-silicon cu  vîscozitate 
crescută, 1 tub-155 gr silicon cu  vîsco-
zitate  redusă,  fluid  sau   foarte  fluid 
hidrotilic 100, 1 tubx60 ml catalizator 
(hromatic)

set 165

2. Masă amprentară pe bază de alginat,  
indicatori : culoare verde  cu aromă 
mentă 

453 gr cut 100

3. Masă amprentară pe  de alginat,indi-
catori: culoare roșu  cu  aromă de 
fructe

453 gr cut 95

4. Masă amprentară pe bază de alginate, 
indicatori,  culoare galbenă, cu  aromă   
tropicală.

453 gr cut 80

5. Ciment  ionomer  de  sticlă armat ra-
diopac pentru  cimentare  coroniţelor, 
sigilări fasete, restaurări bonturi

35gr praf x 15 ml lichid cut 90

6. Ciment ionomer de  sticlă  pentru  
fixare  şi  sigilare, bonturi, cimentar-
ea  coroniţelor,   protezelor dentare

35gr pulbere x 17ml lichid cu  fluorură  
de  presă

cut 70

7. Ciment  zinc fosfat p-ru fixare,piv-
oți,coronițe și punți dentare

100gr pulbereALB  x 60 ml lichid cut 160

8. Material  masă plastică p-ru reparaţia 
protezelor dentare

Pulbere 160gr  x 100,0 x 50ml cut 25

9. Ciment ionomer de  sticlă p/u fixare 
şi sigelarea bonturilor, fixarea  coro-
niţelor  şi  protezelor dentare 

35gr pulbere x17ml lichid cu fluorură de 
presă/

cut 28

10. Material pentru fixarea temporară a  
coroanelor acrylic-acrodent

3 fl de 20gr praf alb a cite 3 culori 
(A2,A3,B2) şi  două  sticluţe  de  lichid  
a  cite  25gr

set 10

11. Spirtiere Sticlă Buc. 10
  12. Hîrtie p/u articulație BK-05 Buc. 100
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4. Instrumentarul stomatologic                                                                                                                         
(sa fie confecţionat din   metal  inoxidabil cu sedimente din aliaje dure)

1. Cleşte de extracţie în asortiment Inox aliaj dur Buc 40
2. Elevator stomatologic în asortiment Inox.aliaj dur Buc 40
3. Tirnerv- instrument endodontic(pulpo-

extractor)
P-u  îndepărtarea pulpei dentare din canale 
radiculare 

buc 55000

4. Sticluţe  suport pentru malaxarea  mte-
rialelor  de obturaţie

Sticlă 90mmx70mmx4mm  buc 250

5. Fuluar netezitoare Aliaj dur nr.1,2 buc 220
6. Pensa stomatologică Aliaj dur buc 170
7. Excavator Aliaj dur nr.1,2,3,4 buc 265
8. Oglindă stomatologică concavă buc 250
9. Mîner pentru oglindă Aliaj dur bu 200

10. Spatule  stomatologice Aliaj dur buc 170
11. Tave  de inox Metal inoxidabil cu sedimente din aliaj dur buc 100
12. Bol de amestecat gips cauciuc buc 20
13. Linguri perforate p-u amprente Nr. 1 

(sus)
Aliaj dur buc 50

14. Linguri perforate p-u amprente Nr. 1 
(jos)

Aliaj dur buc 50

15. Linguri perforate p-u amprente Nr.2 
(sus)

Aliaj dur buc 10

16. Linguri perforate p-u amprente Nr. 2 
(jos)

Aliaj dur buc 10

17. Linguri perforate p-u amprente Nr. 5 
(sus)

Aliaj dur buc 50

18. Linguri perforate p-u adenţie  totală  şi  
parţială sus

Aliaj dur buc 10

19 Linguri perforate p-u adenţie  totală  şi  
parţială jos

Aliaj dur buc 10

20. Cartuş rezervă p-ru turbină buc 20
21. Piese contraungi p-u micro-motor Irigare internă 40000r-min buc 50
22. Piese turbină  pneumatică cu patru ieşiri Conectare  M-4 buc 65
23. Piese turbină  pneumatică cu două ieşiri Conectare B-2 buc 23
24. Piese drepte pentru micromotor Irigare internă buc 13
25. Piesa dreaptă p-ru bormaşină  cot p-ru micromotor buc 11
26. Micromotor cu fir electric p-ru bormaşină buc 2
27. Micromotor  electric Irigare internă buc 2
28. Foarfece  chirurgical  stomatologic (p-u 

incizia gingino-mucoasei)
Aliaj dur buc 15

29. Pachet  p-u sterilizarea  instrumentaru-
lui 

150 mmX250mm cut 50

30. Pachet  p-u sigelarea instrumentarului 150 mm/200m, cut 20
31. Pachet  p-u sigilarea  instrumentariului 200mm/200m cut 10
32. Pachet  p-u sigilarea  instrumentariului 250mm/200m cut 5
33. Mîner p/u  bisturiu Inox aliaj dur buc 30
34. Conuri Gutaperca Nr.15,20,25 cut 100
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35. Pivot dentar  din titan  de diverse 
lungimi şi grosimi  

Aliaj dur de titan buc 1500

36. Cofferdam ,digă de cauciuc pentru 
izolarea dintelui din cavitate bucală

15X15 nr36 cut 45

37. Sonde stomatologice Aliaj dur Buc 350
38. Aparat  Coopa-dezbatător de coronite Aliaj dur inox buc 10
39. Instrument endodontic asortat Nr. 6 k-files, N10,15,20,25,30 cut 1772
40. Instrument endodontic asortat Nr. 6 H-files N10,15,20,25,30 cut 1800
41. Obturatoare de canal  asortate L-25 buc 2000
42. Chiurete parandontale universale Aliaj dur cu dimensiuni şi forme diverse buc 35

43. Port-ace cu diverse dimensiuni şi forme 130mm,160 mm,170mm,180mm,200mm buc 32
44. Spatule p/u ciară metal buc 10
45. Ață retracție GING-PAK nr.100 cut 2

5. Instrumentar rotativ
1. Freze diamante standard p-u turbină de 

formă sferică
Dimensiunele 12,14; confecţionate din  
material rezistent la orice tip de sterilizare

buc 3000

2. Freze diamantate standard p-u turbină, 
con invers

Dimensiunele 12,14; confecţionate din  
material rezistent la orice tip de sterilizare

buc 2000

3. Freze diamante standard p-u turbină Flacără cu dimensiunele 12,14; confecţion-
ate din  material rezistent la orice tip de 
sterilizare

buc 100

4. Freze extradure p-u piesa mecanică 
contraunghi

Forme sferice buc 300

5. Freze  p-u turbină, extradure forme conice buc 300
6. Freze diamante formă conică pentru  şlefuire în  protezare buc 150
7. Freze diamante formă cilindrică p-u şlefuire în protezare buc 150
8. Freze  diamante standart p-u turbină p-u tăiat coroane buc 200
9. Mandrena pordisc buc 60

10. Polipante tubular sau conice pentru 
piesă contraunghi

Carborund p-u turbină, p-u tăiat coroane buc 400

11. Pietre extrafine p-u şlefuirea şi finisarea obturaţiilor  cu  ma-
terial composite  sau ceramic, disponibile p-u  
turbine  sau  contraunghi în  forme de  flacără, 
con invers

buc 200

12. Perii  circulare medii  p-u periaj professional, cu  perii de nylon indi-
cate în  periajul professional cu pastă profilac-
tică p-u suprafeţele dentare

buc 100

13. Discuri diamantate p-u separare cu o parte diamantată buc 40
14. Discuri diamantate p-u separare cu două părţi diamantate buc 60

6. Materiale si accesorii de tehnică dentară

1. Ceară de bază p-u modelarea protezelor Ceară -2 mm calibrată  cu  precizie înaltă,-
500gr , să nu fie lipicioasă

cut 160

2. Masă  plastică  p-u confecţionarea pro-
tezelor dentare

300gr-praf+150ml-lichid cut 150
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3. Pietre de şlefuit p-u bormaşină Carborundă N50 D-18mm cut 50

4. Pietre de şlefuit p-u şlifmotor Carborundă N10 D-45cm cut 60

5. Lichid p-u degresarea protezelor den-
tare

125ml fl 20

6. Cape p-u confecţionarea coroanelor 
dentare,ștanțate

Inox  aliaj  dur mărimea7,8,9,10,11,12,13 buc 15000

7. Aliaj p-u sudarea protezelor dentare 40gr argint cut 80
8. Perii de lustruire  a protezelor  dentare 

in 3 -4rînduri
 păr natural buc 100

9. Discuri de vulcanită D-22 mm nr.400 cut 15
10. Discuri de vulcanită D-18mm  nr.400 cut 10
11. Discuri de vulcanită D-40mm  nr. cut 10
12. Dinţi acrilici 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3 cut 60
13. Dinţi acrilici laterali molari, premolari 20garnituri x16 buc culoarea A3,C3 cut 50
14. Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coro-

anelor dentare
1 buc 60gr buc 40

15. Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor 
dentare

100gr buc 55

16. Croşete p-ru fixarea protezelor dentare 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm cut 10
17. Foarfece p-u scurtarea  coroanelor 

dentare
125 mm buc 10

18. Ceara de modelare a protezelor dentare 55gr culoare albastră cut 40
19. Masă plastică pentru fațete unicoloră 

nr12,16,19
40gr + 40gr cut 45

20. Mandrine ( din oțel dur) Aliaj dur buc 200
21. Lac p-u izolarea protezelor mobile 100ml fl 100
22. Disc  diamantat pentru separarea bon-

tirilor mobilizabile
Diametrul-40 Buc. 30

23. Porţelan  p-u confecţionarea  protezelor 
dentare- culorile după cheia VITA

50gr, din ingrindiente natural cut 30

24. Porţelan  p-u confecţionarea  protezelor 
dentare –culorile după cheia VITA

12 gr,din ingrindiente naturale cut 20

25. Lichid p-u modelarea dentinei 250 ml fl 10
26. Lichid modelare opac 50 ml fl 12
27. Lichid p-u izolarea porţelanului de 

ghips
30ml fl 10

28. Masa silicon de dublare a modelelor  1kg A +1kgB 

culoare  roz, duritatea 14 SHA

set 6

29. Metal p-u turnarea carcaselor dentare(-
metalo-ceramică)

Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, 
niob 1 %, fier  0,5%, T ° - de topire - 1450 
grade(ambalaj-1kg)

kg 20

30. Metal crom-cobalit p-u turnarea prote-
zelor arcate

Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 
0,75%, T° - de topire - 1450 grade(ambalaj-1kg)

kg 4

31. Nisip alb p-u sablator aluminiu- oxid cu  granulaţie 250 mk   kg 50
32. Lac  p-u izolarea capelor 18gr tub 12
33. Masă plastică p-u reparaţia protezelor 

dentare mobile
160gr + 100ml lichid cut 15
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34. Material termorezistent  p-u ambalarea 
coroanelor  şi  punţilor (p-u  toate  tipu-
rile  de  aliaj) procesare  rapidă

 38pac. x160 gr cut 40

35. Lichid p-u  material ambalaj p-u  turnarea metalului lit 60
36. Material  termorezistent  de  ambalare 

de  înaltă  precizie  p-u  proteze  schele-
tate 

în  bază  de  crom potrivit  p-u  tehnică  de  
dublare cu  silicon  sau   gel    Pachet-8kg

kg 40

37 Lichid p-u glazurarea protezelor den-
tare

Fluid,Ambalaj 10 ml fl 8

38. Super ghips p-u modelare Clasa IV - 4,5  kg

Timp-solidificare 12 min. Prelungire după 
solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton 
-cm

cut 15

39. Freze  în asortiment p-u prelucrarea 
protezelor dentare

extradure buc 100

40. Discuri în asortiment p-u prelucrarea 
protezelor dentare

diamantate buc 120

41. Set de atacimeni  sistemul  fascicul 7  grinzi plastic dur+ 7 cuzinete  din  plastic  
moale

buc 10

42. Lacăt p-u   atacimene  cuzinete  cu  
sistemul  fascicul  p-u  atacimene, 

6 cuzinete  din  plastic  moale buc 10

43. Glazură p-u porţelan 5 gr;  Praf p-ru glazurare buc 5
44. Polipante elastice p-u şlifmotor 50x8x10 ; Nr. 10 cut 20
45. Praf de lustruit p-u  proteze  dentare  

mobilizabile
abraziv kg 100

46. Bor-maşină cu micromotor p/u tehnici-
eni dentari

viteză 35000 rotații/min. buc 3

47. Cleme p-u  şleit-motor pe dreapta Oțel buc 5
48. Conusuri p-u şleit-motor pe stînga Oțel buc 5
49. Spatulă electrică buc 5
50. Freze carborund p-u prelucrarea prote-

zelor imobilizabile
Pentru piesă dreaptă buc 30

51. Chiuvete p-u proteze mobile mare Din 4  părţi ; bronz sau cupru buc 8
52. Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fier-

berea acrilatului
 Metal buc 2

53. Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fier-
berea acrilatului

 Metal buc 2

54. Bipin cu pivot scurt metal buc 100
55. Set de retenţie pentru metal acril  0,4-0,6(forma bilelor) cut 2
56. Praf p-u sudare 100gr buc 5
57. Rezervor p-u pistoletul de benzină Volumul 1 l buc 1
58. Metal-aliaj simplu pentru coroane și 

punți
Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% kg 5
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7. Auxiliare

1. Tablete efervescente p-u gargare orale 
cu efect antiseptic şi dezidorizant,aro-
me şi nuanţe diverse (mentă,portocală, 
vanilie,lămîe). Componenţa:Natriu 
benzonat,mentol,timol, coloranţi şi 
aromatizatori

1000 comprimate într-un vas de masă  plas-
tică

amb 10

2. Matrici  metalice cu sistem  de  fixare Grosimea 0,05mm p-u molari şi premolari buc 100
3. Bavete p-u pacienţi De unică folosință buc 5000
4. Boxe p-u bavete buc 10
5. Clame p-u fixarea bavetelor buc 10

                                        

8. Produse de dezinfecție

1       Dezinfecția instrumentarului medical și 
articolelor de uz medical

Lichid concentrat,sau pulbere  Litri sau 
kg

400

2 Dezinfecția suprafețelor în încăperi cu 
semnificație epidemiologică sporită

Lichid concentrat sau pulbere Litri sau 
kg

250

3 Dezinfecția rapidă a suprafețelor aerosoli Flac. 300
4 Dezinfecția deșeurilor medicale Solid, tabletată,granule  kg 200

5 Dezinfecția mînilor 

(igienică, chirurgicală)

 Lichid concentrat flac 220

6 Sterilizarea chimică (rece) a instrumen-
tarului medical și articolelor medicale 
termosensibile

Lichid sau pulbere Litri sau 
kg

100

                                                                       

9. Articole  radiologice    COD CPV 32354100-0

1. Film radiologic dentar 3x4  nr. 150 cut 300
2. Film radiologic  ortopantograma 15x30 nr.100 cut 100
3. Developant concentrat manual lit 600
4. Fixaj  concentrat   manual lit 600
5 Șorț  radioprotector  Pb- 0,25mm Bucăți 3

  

6.Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: INCOTERMS 2010(DDP), termen de - 5 zile, 
Î.M. Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de docu-
ment

Obligativitatea
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Formularul ofertei (F3.1)- 

Schema formării preţurilor F3.2 şi/sau F3.3) - 

Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul 
IPO15, 

Formularul informativ despre ofertant  (F 3.3)

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în 
practici frauduloase și de corupere (F.3.4) 

Certificat (Decizie) de înregistrare a întreprinderii 
–– emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale), 

Certificat de atribuire a contului bancar 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozite-
lor, contribuţiilor 

Ultimul raport financiar 

Licenţa de activitate – 

Lista fondatorilor operatorilor economici 

Certificat de calitate  ISO 9001, CE sau 
echivalentul  acestuia

Formularul 4.1-LISTA BUNURILOR ŞI 

GRAFICUL LIVRĂRII- 

original – potrivit modelului, confirmate 
prin semnătura şi ştampila Participantului; 

original – potrivit modelului din, confirmate 
prin semnătura şi ştampila Participantului; 

original – potrivit modelului din FDA, con-
firmate prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului;

original – potrivit modelului din FDA, confir-
mată prin semnătura şi ştampila Participantu-
lui;

copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului 

copie  eliberată de banca deţinătoare de 
cont; 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (va-
labilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldo-
va); - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; 

copie – confirmată     prin semnătura şi 
ştampila Participantului; 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului (se prezintă în cazul cînd 
domeniul dat se licenţiază);

(numele, prenumele, codul personal);

copie – confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului; 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului; 

original – potrivit modelului din FDA, con-
firmate prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului;

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Î.M. Centrul Stomatologic Municipal Chișinău Adresa: Chiși-
nău, str. Negruzzi, 3/2; Tel: . 02254-43-18 ; (+373 22) 271-031

Fax: (+373 22)275-104; 275-037

            E-mail: imcsmchisinau@gmail.com

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gurin Valentina, asistent medical superior
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- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei îm-
puternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa, : Î.M. Centrul Stomatologic 
Municipal Chișinău , cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii : Î.M. Centrul Stomatologic Municipal Chișinău 

(b) datele bancare B.C.Moldindconbank S.A., filiala Negruzzi

(c) codul fiscal 1015600014860

 (d) contul de decontare 2251801155

 (e) codul bancar MOLDMD2X301

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00 

- pe: 27.01.2016 

- pe adresa: Chișinău, bd. Negruzzi, 3/2 [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depune-
re a ofertelor]. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru Î.M. 
Centrul Stomatologic Municipal Chișinău şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

La: 27.01.2016, ora 10:00,

pe adresa : Chișinău, bd. Negruzzi, 3/2, Anticamera. 

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 4/16 din 
27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii : Î.M. Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

(b) datele bancare B.C.Moldindconbank S.A., filiala Negruzzi

(c) codul fiscal 1015600014860

(d) contul de decontare 2251801155

(e) codul bancar MOLDMD2X301

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 5/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

2. IDNO: 1013601000200

3. Tip procedură achiziție: Licitația Publică

4. Obiectul achiziției: Achiziţionarea serviciilor de supraveghere sanitar veterinară

5. Cod CPV: 85200000-1 

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de supraveghere sanitar veterinară

Conform necesităţilor Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: Bugetul de Stat.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1 85200000-1 servicii de supraveghere sanitar 
veterinară Lot. 38 Prelevarea probelor pentru labora-

tor, vaccinarea animalelor

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 01.01.2016 pînă la 
31.12.2016.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Mi-
nisterul Dezvoltării Informaţionale), confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participan-
tului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor
copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabili-
tatea certificatului - conform cerinţelor Inspecto-
ratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

6 Autorizaţia sanitar-veterinare de funcţionare a 
cabinetului medical veterinar

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

7 Cerificat de calificare copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu
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8 Declaraţia privind conduita etică şi neimplica-
rea în practici frauduloase şi de corupere

original Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-
liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

Adresa: or.Briceni str.Prieteniei 83

Tel: 0247 22300

Fax: 0247 22300

E-mail: dsvrbriceni@ro.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Roșca Alexandru, șef Direcție pentru Siguranța Alimen-
telor Briceni

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcției raională pentru Siguranța Alimen-
telor Briceni, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

(b) datele bancare MF Trezorăria de Stat 
(c) codul fiscal : 1013601000200 

(d) contul de decontare 440115101384402

(e) contul trezorerial TREZMD2X 

(f) contul bancar 3359502
(g) trezoreria teritorială Briceni

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe:  27.01.2016
- pe adresa: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni, or.Briceni str.Prieteniei 83

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie.

la: 27.01.2016, ora: 10:00, 
pe adresa Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni, or.Briceni str.Prieteniei 83

Garanția pentru ofertă:
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Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Moldincombank, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică 
nr. 5/16 din 27.01.2016, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

(b) datele bancare MF Trezorăria de Stat 
(c) codul fiscal : 1013601000200 

(d) contul de decontare 440115101384402

(e) contul trezorerial TREZMD2X 

(f) contul bancar 3359502
(g) trezoreria teritorială Briceni

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 6/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Rezina
2. IDNO: 1007601011412
3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică
4. Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare tehnică bloc locativ nefinalizat cu 9 nivele (seria 143 – 

Drochia), str. 1 Mai, 6, or. Rezina
5. Cod CPV:  71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
6. Data publicării anunţului de intenţie:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Serviciilor de proiectare tehnică bloc 
locativ nefinalizat cu 9 nivele conform necesităţilor Consiliul Raional Rezina 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: 
bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri :

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

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

1 71322000-1 

Servicii de proiectare 
tehnică bloc locativ 
nefinalizat cu 9 nivele (seria 
143 – Drochia), str. 1 Mai, 6, 
or. Rezina 

Proiect 1  Conform caietului de sarcini

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:   

Termen de executare: 2 luni; Locul de predare: str. 27 August, nr.1, et. II, bir. 37,or. Rezina

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Oferta Original Obligatoriu
2. Garanţia pentru ofertă Original Obligatoriu
3. Garanţia de bună execuţie Original Obligatoriu 

pentru cîştigător
4. Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind 

datoriile la buget - copie
Eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului-conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova)

Obligatoriu

5. Certificat de înregistrare - copie Emis de CÎS, confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei

Obligatoriu

6. Licenţa de activitate (inclusiv anexa la Licenţă). Confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

7. Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

8. Informaţia privind costul total al serviciilor de 
proiectare efectuate pentru fiecare din ultimii trei ani

Original Obligatoriu

9. Experienţa de prestare a serviciilor de proiectare de 
natură similară şi volumul acestora pentru fiecare din 
ultimii trei ani, precum şi detaliile despre serviciile de 
proiectare aflate în derulare sau contractate

Original Obligatoriu

10. Principalele articole ale echipamentului şi dotărilor, 
propuse pentru executarea contractului

Original Obligatoriu
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11. Calificarea şi experienţa în proiectare

 construcţiilor ale specialiştilor atestaţi, propuşi în 
vederea executării contractului

Original Obligatoriu

12. Rapoartele despre starea financiară a ofertantului, 
precum sînt declaraţiile despre profit şi pierderi şi 
rapoartele de audit pentru ultimul an

Copie Obligatoriu

13. Dovada disponibilităţii de capital de lucru pentru acest 
contract

acces la sursele creditare şi la alte surse 
financiare

Obligatoriu

14. Persoana prin intermediul căreia se vor cere referinţe 
de la bancherii ofertantului

Original Obligatoriu

15. Informaţia despre orice litigii, curente sau care au avut 
loc ultimii trei ani, în care este implicat ofertantul, 
părţile implicate, suma litigiului

Original Obligatoriu

16. Propunerile despre componentele ce vor fi s

bcontractate în cadrul serviciilor de proiectare 
executate

care depăşesc 10% din preţul contractului Obligatoriu

17. Volumul serviciilor de proiectare anuale Original Obligatoriu
18. Experienţă în calitate de contractor principal în 

domeniul prestării serviciilor de proiectare la cel puţin 
un proiect executat de acelaşi caracter şi complexitate 
analogic celui solicitat în caietul de sarcini, cu 
serviciile de proiectare propuse, pe parcursul ultimilor 
2 ani

pentru a corespunde cerinţelor, serviciilor 
de proiectare executate trebuie sa fie 
finalizate în proporţie de cel puţin 70%

Obligatoriu

19. Propunerile pentru achiziţionarea, în timpul necesar 
(procurare în proprietate, luare sau dare în chirie etc.), 
a echipamentului şi dotările specificate în condiţiile 
speciale ale ofertei

Original Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Rezina

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

Tel:  0254 2 56 55; 0254 2 35 01

Fax: 0254 2 57 40

E-mail: marcel-rusu@mail.ru investitii.rezina@gmail.com 

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Rusu Marcel; şef Secţia Construcţii, Gospodărie 
Comunală şi Drumuri, Consiliul Raional Rezina

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa str. 27 August, nr.1, or. Rezina, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Consiliul Raional Rezina

(b) datele bancare  Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal  1007601011412

(d) contul de decontare  226639

(e) contul trezorerial  220100000009854
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(f) contul bancar  TREZMD 2X

(g) trezoreria teritorială  MF-TT Rezina

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 27.01.2016

pe adresa: str. 27 August, nr. 1, or. Rezina, etajul 2, Sala de Protocol, Consiliul Raional Rezina

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Consiliului Raional Rezina şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:  27.01.2016, 10:00,

pe adresa: str. 27 August, nr. 1, or. Rezina, etajul 2, Sala de Protocol, Consiliul Raional Rezina

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de  3%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 6/16 din 
27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Consiliul Raional Rezina

(b) datele bancare  Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal    1007601011412

(d) contul de decontare   226639

(e) contul trezorerial  220100000009854

(f) contul bancar TREZMD 2X

(g) trezoreria teritorială  MF-TT Rezina

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 7/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia 

2. IDNO: 1011601000192

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse petroliere pentru anul 2016 

5. Cod CPV: 09132000-3

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse petroliere benzină Pre-
mium-95; Motorina EURO 5 pentru anul 2016  

conform necesităţilor  Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din:  buget local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 09132000-3 Benzina Premium-95 litri 2500 SM 226:2002

2 09134200-9 Motorina EURO - 5 litri 15000 SM 226:2002

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: în anul 2016

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat/Decize de înregistrare a întreprinde-
rii-copie

emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participan-
tului:

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participan-
tului

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor,contribuţiilor-copie

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certi-
ficatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal 
al Republicii Moldova): confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei participantului

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar-copie Copia,confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

Obligatoriu
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5 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce 
confirmă calitatea produselor petroliere oferi-
te-copia originalului

eliberat de Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produselor,confirmată prin ştampila 
şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia
Adresa: or.Taraclia str.Marx Karl 69
Tel:0(294)25685
Fax:0(294)24748
E-mail: www.ruotar@gmail.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tanova Natalia - contabil

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Preşedintele raionului Rîşcani, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat
(c) codul fiscal: 1011601000192
(d) contul de decontare : 220100000007786 
(e) contul trezorerial: 226612
(f) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială: or.Taraclia str.lenin 111 a
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la:  10:00
- pe:  27.01.2016
- pe adresa: Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia,or.Taraclia str.Marx Karl 69
Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor:         30  zile.
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Directia Invatamint,Tineret si Sport al CR Taraclia şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la:  27.01.2016, 10:00

- pe adresa : or.Taraclia str.Marx Karl 69
Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau
- Transfer bancar.

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 8/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt Soroca

2. IDNO: 1007601011342

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: Produse petroliere

5. Cod CPV: 09100000-0

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Produselor petroliere conform necesităţilor  Direcției 
Învățămînt Soroca 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din bugetul local.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind 
livrarea  bunurilor

7.Lista produselor petroliere:

Nr d/o Cod CPV
Denumirea 
produselor 
petroliere

Unita-
tea de 
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată

1. 09134200-9 Motorină Litri 47375

Aditivii din motorină nu trebuie să conţină  

compuşi ai metalelor şi fosforului.

- Cifra cetanică, min. 51,0

- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C

- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3

- Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s

2. 09133000-0 Gaz lichefiat(-
GPL) Litri 8510

Gazul petrolier lichefiat, abreviat GPL, 

este un amestec de hidrocarburi gazoase, 
livrate în butelii sub presiune, în stare ichefiată. 
Principalele componente ale amestecului sunt 
propanul și butanul, aflate în proporții relativ 
egale. 

8.Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: pe parcursul anului 2016;

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii 

– copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale),

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu
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3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar - Copia-confirmată prin semnătură și ștampila 
Participantului

Obligatoriu

5. Oferta Original, formularul (3.1)din Documentele de 
atribuire

Obligatoriu

6. Garanția pentru ofertă Original formularul 3.2 din 

Documentele de atribuire

Obligatoriu

7. Informații despre ofertant Original formularul 3.3 din

Documentele de atribuire 

Obligatoriu

8. Licenţa de activitate (în caz că activitatea se 
licențiază conform prevederilor legale)

Copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.

Obligatoriu

9. Certificat de conformitate Original, cu semnătura participantului Obligatoriu
10. Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere 

Original formularul 3.4 din 

Documentele de atribuire

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi famili-
ariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învîțîmănt Soroca 
Adresa: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare,5
Tel: 0-230-3-05-48
Fax: 0-230-2-25-66
E-mail: aliona-r@rambler.ru 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: specialist în domeniul achiziţiilor publice Aliona Rîșchi-
tor

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către 
Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcției Învățămînt Soroca, cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcția Învățămînt Soroca
(b) datele bancare BC”Moldova Agroindbank”SA fil. Soroca
(c) codul fiscal 1007601011342
(d) contul de decontare 420515101301401 
(e) contul trezorerial 226611
(f) contul bancar AGRNMD2X771
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe:  27.01.2016
- pe adresa: Direcției Învățămînt Soroca, et. 2,bir.202
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică  a membrilor grupului de lucru al  Direcției Învățămînt Soroca 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la: 27.01.2016, 10:00,
pe adresa :or. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5, et.2, bir.202. 

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcției Învățămînt Soroca, cu nota “Garanția pentru ofertă la 
licitația publică nr. 8/16 din 27.01.2016, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Direcția Învățămînt Soroca
(b) datele bancare BC”Moldova Agroindbank”SA fil. Soroca
(c) codul fiscal 1007601011342
(d) contul de decontare 420515101301401 
(e) contul trezorerial 226611
(f) contul bancar AGRNMD2X771
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 9/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprindere  de Stat Întreprindere  pentru silvicultură 
„HÎNCEŞTI -SILVA” 

2. IDNO:     1003605002212

3. Tip procedură achiziție:     licitaţie publică

4. Obiectul achiziției:       achiziţionarea lubrifianţilor ( petrol)

5. Cod CPV:   09100000

6. Data publicării anunțului de intenție: 

         Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor petroliere

conform necesităţilor           ÎSÎS „HÎNCEŞTI- SILVA”

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: bugetul între-
prinderii .

 Cumpărătorul  invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

rilor solicitate
Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă

1 09132100-4 Benzină fără plumb litri 98000 Benzină Euro Premium 95

2 09134210-2 Motorină (0.2) Litri 49000 Euro Diesel 5

3. 09211100-2 Uleiuri pentru motoare Litri 7000 Ulei Tehnic

4 09122110-2 Gaz propan lichefiat Litri 2400 Gaz lichefiat

5 09134000-8 Ulei Dizel Litri 2400

6 Nigrol Litri 20

7 Solidol Litri 10

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

lunar , începînd cu ziua  întocmirii  contractului şi pînă la finele anului 2016. Staţiile  de alimentare a raionu-
lui Hînceşti şi mun. Chişinău.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului:

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: Obligatoriu



12 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.2

62

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor-copie

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova):

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar-copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce 
confirmă calitatea produselor petroliere oferite-
copia originalului

eliberat de Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produselor,confirmată prin ştampila 
şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiari-
za cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: ÎS ÎS „ HÎNCEŞTI- SILVA”

Tel: 078898012,  078898015

Fax: 026922643

E-mail:hincesti-silva@mail. ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Z .Postolachi

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Parti-
cipant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [ÎSÎS „Hînceşti- Silva”], cu nota “Pentru setul do-
cumentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii ÎSÎS „Hînceşti- Silva” 

(b) datele bancare BC Moldova – Agroindbank S.A.  fil.Hînceşti 

(c) codul fiscal 1003605002212 

(d) contul de decontare MD25AG000000022516120379

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar AGRNMD2x752

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
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dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezenta-
te:

pînă la: 10:00

pe: 22.02.2016

pe adresa ÎSÎS „Hînceşti- Silva „ or. Hînceşti, str. Marinescu,14 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al ÎSÎS 
„Hînceşti- Silva”şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 22.02.2016, 10:00,

pe adresa or. Hînceşti,str. Marinescu,14

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

Garanție bancară sau

Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa ÎSÎS „Hînceşti- Silva” cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația 
publică nr. 9/16 din 22.02.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii ÎSÎS „Hînceşti- Silva”

(b) datele bancare BC Moldova Agroindbank S.A. fil Hînceşti 

(c) codul fiscal 1003605002212 

(d) contul de decontare MD25AG000000022516120379

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar AGRNMD2x752 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 10/16

1. Denumirea autorităţii contractante:  I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”                 

                                                                (Institut) a AŞM

2. IDNO: 100860004490

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie  publică

4. Obiectul achiziţiei: servicii de abonare la ediţii periodice, 2016

5. Cod CPV: 79212110-7

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  servicii de abonare la ediţii periodice, 
2016 conform necesităţilor I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a AŞM_(în conti-
nuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: bugetul de stat 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1 79212110-7 servicii de abonare la ediţii periodi-
ce, 2016 57/58

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: pe parcursul anului 2016

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie emis de Camera Înregistrării de Stat , confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participan-
tului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar– copie  eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-

zitelor, contribuţiilor –copie
eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certi-
ficatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fis-
cal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar –copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului

Obligatoriu

5 Declaraţia privind valoarea în Vamă a mărfurilor 
importate–copie

eliberată de Serviciul Vamal al Republicii Mol-
dova

Obligatoriu

6 Copia contractului cu agenţii de peste hotare, 
care oferă servicii similare

confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului

Obligatoriu
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7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere 

(F3.4) Obligatoriu

8 Date despre participant Original, cu semnatura participantului (F3.3) Obligatoriu
9 Oferta Original, formularele secţiunii 3 si 4 din Docu-

mentaţia standard
Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiari-
za cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Insti-
tut) a AŞM 

Adresa: mun. Chişinău, MD2028, str. Academiei 5a

Tel: 022-73-87-54; 022-73-57-60 

Fax: 022-73-80-78

E-mail: libexchange@asm.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Elena Boţan-Gaina, şef secţie 

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii : I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a AŞM
(b) datele bancare : Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1008600004490 
(d) contul de decontare: 210107048263665 
(e) contul trezorerial: 210107048263665
(f) contul bancar: TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială 

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 27.01.2016
- pe adresa: I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a AŞM, mun. Chişinău, 

MD2028, str. Academiei 5a, bir. 209. 

Ofertele întîrziate  vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile 
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Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a AŞM şi a reprezentanţilor Participanţi-
lor la licitaţie 

la:  27.01.2016, 10:00, 
pe adresa: mun. Chişinău, MD2028, str. Academiri 5a 

Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a 
AŞM, mun. Chişinău, MD2028, str. Academiei 5a cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 
10/15 din 27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii : I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”(Institut) a AŞM
(b) datele bancare : Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal :1008600004490
(d) contul de decontare : 210107048263665
(e) contul trezorerial : 210107048263665 
(f) contul bancar : TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială 

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Licitaţia publică 11/16
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

2. IDNO: 1007608003207

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Obiectul achiziției: Reagenți și articole de laborator

5. Cod CPV:  33696500-0

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Reagenților și consumabililor de labo-
rator conform necesităţilor  IMSP CS Ștefan Vodă (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 
2016, este alocată suma necesară din: CNAM

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
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Lotul  Nr.  1    Reagenţi,calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania 
(sistem închis)

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-

darde de referinţă

1

33
69

65
00

-0

AST/GOT ML 5000 set 5 fl. x 50ml

2 ALT/GPT ML 5000 set 5 fl. x 50ml

3 ALP-AMP ML 200 set 5 fl. x 20ml

4 α-AMYLASE DIRECT ML 1500 set 8 fl. x 20ml

5 ALBUMINA ML 1000 set 5 fl. x 50ml

6 BILIRUBIN(TOTAL) ML 5000 set 5 fl. x 50ml

7 BILIRUBIN (DIRECT) ML 5000 set 5 fl. x 50ml

8 CALCIUM- ARSENAZO ML 1500 set 10 fl. x 50ml

9 CHOLESTEROL ML 7000 set 10 fl. x 50ml

10 CREATININE ML 2500 set 10 fl. x 50ml

11 γ-GLUTAMILTRANSFERASE (γ-GT) ML 500 set 5 fl. x 50ml

12 GLUCOSE ML 6000 set 10 fl. x 50ml

13 IRON-FERROZINE ML 1000 set 5 fl. x 50ml

14 PROTEIN(TOTAL) ML 1000 set 10 fl. x 50ml

15 PROTEIN(Urine) ML 500 set 10 fl. x 50ml

16 TRIGLYCERIDES ML 4000 set 10 fl. x 50ml

17 UREA/BUN-UV ML 3000 set 5 fl. x 50ml

18 URIC ACID ML 3500 set 10 fl. x 50ml

19 CHOLESTEROL LDL DIRECT ML 320 set 4 fl. x 20ml

20 CHOLESTEROL HDL DIRECT ML 320 set 4 fl. x 20ml

21 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 
(HUMAN) ML 200  fl. x 5ml

22 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM 
(HUMAN) I ML 200  fl. x 5ml

23 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM 
(HUMAN) II ML 200  fl. x 5ml

24 B LIPOPROTEINE ML 500 set 5 fl. x 50ml

25 LIPAZA ML 500 set 5 fl. x 50ml

26 LDH (LACTAT DEHYDROGENAZA) ML 1000 set 5fl. x 50ml

27 K  (CALIU)  Seric. ML 1000 set 10 fl. x 50ml

28 Na (natriu) seric. ML 1000 set 10 fl. x 50ml

29 Mg (magneziu). ML 1000 set 10 fl. x 50ml
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Cerinţe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de 
origine pentru produs.

2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu 
indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare aprodusului.

3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la 
producătorul utilajului.

4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator  se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate 
riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).

5. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie în-
registrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul 
de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păs-
trează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament 
specific).

Lotul  Nr.  2. ACCESORII/ CONSUMABILE/ PIESE DE SCHIMB  pentru analizorul biochimic automat A15 Biosy-
stems,Spania (sistem închis)

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1

33
69

65
00

-0

METALIZED 15 mm TUBE SAMPLE RACK BUC 3 Material plastic cu incluziune 
de metal praf 24 cuiburi

2 METALIZED 20 ml/50 ml REGENTS RACK BUC 3 Material plastic cu incluziune 
de metal praf 10 cuiburi

3 PHOTOMETRIC LAMP BUC 3 Timp de lucru >2000 ore

4 THICK PROBE BUC 1 Material:oțel inoxidabil

5 DISPENSING PUMP SEAL BUC 1 Ø int. 7,57mm

6 MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN BUC 2

7 OPERATING ARM HOSE BUC 1 Cablu cu tub PTFE p/u 
reagenți

8 CONCENTRATED  SYSTEM LIQUID ML 1500 Solutie  anorganica 1x1000ml

9 CONCENTRATED WASHING SOLUTION ML 300 Solutie  anorganica 1x100ml

10 WASHING SOLUTION ML 1000 Solutie  anorganica 1x1000ml

11 REACTION ROTOR BUC 1200 Rotor de metacrilat 120 celule, 
10 buc/set

12 SAMPLE WELS BUC 20000 Cupa de polistirol pentru probe 
24.9x13.5mm  2ml

13 HIPOCLORID 05% ML 2000
CE Marca, ISO 14001:1996, 
ISO 9001:2000, certificate de 

analiză
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Cerinţe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cuprezentarea certificatului de origine 

pentru produs.

2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmareaproprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea 

acestora în instrucţiunea de utilizare aprodusului.

3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu 

utilajul dat, de la producătorul utilajului.

4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselorde schimb cu prezentarea diplomelor 

inginerilor calificaţi  în domeniu.

5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.

Lot 3  Seturi pentru investigaţii imunologice

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-
darde de referinţă

1

33
69

65
00

-0

HBsAg

test

1920 Cerinюe generale*, de 
asemenea sг fie incluєi, 
in afarг de controlul 
“+”єi “-” calibratori.

2

AntiHBcoreAg sumar

test

500 Cerinюe generale*, de 
asemenea sг fie incluєi, 
in afarг de controlul 
“+”єi “-” calibratori

3

Anti HCV sumar

test

500 Cerinюe generale*, de 
asemenea sг fie incluєi, 
in afarг de controlul 
“+”єi “-” calibratori.

4

Anti HDV sumar

test

500 Cerinюe generale*, de 
asemenea sг fie incluєi, 
in afarг de controlul 
“+”єi “-” calibratori.

5 CPR – LATEX cu control +/- test 800 Cerinюe generale* + 
Notг **

6 ASLO – LATEX cu control +/- test 800 Cerinюe generale* + 
Notг **

7 RF – LATEX cu control +/- test 800 Cerinюe generale* + 
Notг **

8 Antigen cardiolipinic pentru MRS test 10000 Cerinte generale*+ 
Nota*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de inregistrare şi punere pe piaţă in ţara de origine.. Seturile 
să fie livrate in ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate 
indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni
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2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul ciştigător in termen de 5 zile din momentul luării deciziei. 
Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari 
pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile 
mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu 
sensibilitatea nu mai mică de 99,9%şi specificitatea100%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru 
determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu 
determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină 
cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitatemaximală (prioritate se va da testelor cu cea 
mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un pro-
tocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur 
flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că 
reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pină la livrare in condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau incăperi 
dotate cu echipament specific, etc).

Lot nr. 4 Reactivi p/u investigaţii clinice generale , hematologice şi citologice

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standarde 

de referinţă
1

33
69

65
00

-0

Albastru de metilen  flacon din plas-
tic,  solutie

ml 3000 analitic

2 Colorant may-Grunvald /flacon din 
plastic/, soluție.

ml 10000 analitic

3 Azur –Eozinг Romanovski soluюie (fl 
din plastic)

ml 20000 analitic

4 Юoliclon Anti-A 100 doze, 10 ml 200 titru 1/32 aglutinare directг 
pe suprafaюг

5 Юoliclon Anti-B 100 doze, 10ml 200 titru 1/32 aglutinare directг 
pe suprafaюг

6 Юoliclon Anti-A B 100 doze, 10ml 200 titru 1/32 aglutinare directг 
pe suprafaюг

7 Юoliclon Anti-D super. 100 doze, 10 ml 200 titru 1/1024 aglutinare timp 
10 sec

8 Юoliclon Anti-D Ig G. 100 doze, 10 ml 200 titru 1/1024 aglutinare timp 
10 sec

9 Юoliclon Anti-KeLL 100 doze, 10 ml 200 titru 1/1024 aglutinare timp 
10 sec

10 Proba cu timol . 250 ml 4 set
11 Determinarea singelui ocult in materi-

al biologic
100 ml 2 set

12 Azopiram  ,set p/u controlul prelucra-
rii instrumentelor .

100 ml 30 set

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de 
origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să 
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni
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2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării 
deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi 
reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie 
stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sis-
temele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,9%şi specificitatea100%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de 
cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, 
calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o 
probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi 
să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitatemaximală (prioritate se 
va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate inves-
tigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. So-
luţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezen-
ta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în 
condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lot nr. 5 Cercetarea sistemului de hemostază 

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1

33
69

65
00

-0

Set p/u determinarea timpului de

Protrombină cu CaCl (TP)

50 teste 500 seturi

2 Set p/u determinarea  activitatii fibtinolitice . 50 teste 50 seturi

3 Plasma control 4 parametri patologică 3 ml 4 seturi

4 Plasma control 4 parametri normală 3 ml 4 setuti

Lot nr. 6  Reactivi chimici pentru analize de rutină 

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1

33
69

65
00

-0

Acetonă 1 kg 1 kg Analitica sau chimica

2
Gelatină, sol. 10%-10 ml 10amp x

10ml

300 ml chimica

3 Acid acetic,CH3COOH 0.5kg 1kg Analitica sau chimica

4 Acid citric monohidrat 1 kg 1 kg Analitica sau chimica

5 NaOH 0.5kg 1kg Analitica sau chimica

6 Citrat de Na 0.5kg 500 gr Analitica sau chimica

7 Acid azotic, HNO3 1 kg 1 kg Analitica sau chimica

8 Acid sulfosalicilic 1 kg 1 kg Analitica sau chimica

9 Glicerină 1 kg 1 kg Analitica sau chimica

10 Nitroprusiat de sodiu 0,1 kg 100 gr Analitica sau chimica

11 Apă oxigenată 35% 35 kg 35 kg Analitica sau chimica

12 Eter 1 kg 2 kg Analitica sau chimica
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Lot 7 Veselă şi articole de ustensil

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-
sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-
darde de referinţă

1

33
69

65
00

-0

Pipete Pancenco, cu gradare pronunюatг bucati 500

2 Lame sticlг, lungimea - 7,5 cm, grosimea-2 mm, lгюimea - 2,5 cm bucati 5000

3 Eprubete cu capilar cu K3EDTA p/u colectarea singelui din deget KABE .2ml bucati 10 000

4  Cuve cu bile 050 220 separate la 500 teste set 5

5 Eprubete polipropilen 10 ml cu eticheta. bucati 15 000

6 Eprubete  de sticla p/u STA-T FAX bucati 500
7 Camera Goreaev în complet cu lamele bunati 3
8 Container plastic cu capac pentru colectare  urinг  nesterile la 250 ml bucati 12000

9 Container plast.cu capac p/u m/ fecale nesterile 30ml . bucati 6000

10 Lancete sterile bucati 3000

11 Eprubete cu granule ,volum singe 4-5ml,capac de cauciuc cu eticheta . bucati 10000

12 Eprubete cu gel ,volum singe 4-5ml,capac de cauciuc cu eticheta . bucati 3000

13 Virfuri 0-200 mkl galbene bucati 8000

14 Virfuri 200-1000 mkl  albastre bucati 3000

15 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2,5 ml,capac de cauciuc cu valvг, cu etichetг bucati 10000
16 Eprubete Citrat Na 3,8% pentru `cuagulogulogramг volum singe 3 ml, capac de cauciuc cu valvг, cu etichetг. bucati 5000

17 Cilindre sticlă    1000 ml bucati 2

18 Hirtie de filtru kg 1

19 Urometre bucati 5

20 Eprubete Ependorf 2.0 ml cu fund conic. bucati 2000

21 Densitometre(1000-1500) bucati 5

22 Tampoane sterile fără alcool, ambalate cîte 1 p/u aplicarea după procedura intra venoasă bucati 5 000

23 Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml bucati 1

24 Ulei de imersie 100ml bucati 5

25 Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70o , cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului pentru 
dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase, ambalate căte 1.

bucati 10 000

26 Hemoglobin-Agat 1 L 20L

27  Control hemoglobinei in 3 niveluri Set 6

28 Seturi BM control proteina in urinг cu calibratori in 4 niveluri set 8

29 Lгmpi adaptate p/u microscop Erma sau Nicon (20W 6V) . bucati 5

30 Stative de plastic la 20  eprubete bucati 5

31 Stative de plastic la 40 eprubete bucati 10

32 Pipete sterile de plastic de  1 ml ambalate individual     bucati 8000

33 Cilindre sticlă   50 ml buc 5

34 Marcher  pe sticlă buc 50

35 Pipete automat cu volum stabil 200 mkl buc 1

36 Pipete automat cu volum stabil 1000 mkl buc 1

37 Planșăt  de unică folosință pentru aprecierea grupei sangvine cu 4 locuri buc 500

38 Container pentru colectarea deșeurilor medicale pînă la 1 kg buc 50

39 Container cu suport pentru 20 lamele (pentru colorare) buc 5
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Cerinюe specificeLot 7:

 Prezentarea mostrelor de virfuri  de la operatorul ciєtigгtor in termen de 5 zile din momentul luгrii deciziei.

 Eprubetele sг fie cu etichetг, cu cгpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie in termen de 5 zile din 
momentul luгrii deciziei.

Cerinюe p/u salfete inbibate cu alcool – sг posede certificate ijienic. Recipiente pentru deєeuri de culoare 
galbenг cu simbolul pericol biologic.

-         Pentru reactivi chimici in mod obligatoriu se va indica pe etichetг datele prevгzute de cerinюele 
documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa molecularг, formula chimicг unde 
este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul 
de hidratare, cantitatea de impuritгюi, numгrul lotului, data fabricгrii, condiюiile de pгstrare єi termenii de 
valabilitate, etc.

Lotul nr. 8  Reactivi pentru investigaţii hematologice

 (Analizatorul hematologic BeneSpera H 32  cu sistem închis)

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, Stan-
darde de referinţă

1

33
69

65
00

-0

Diluent Erma 20000 ml 300 000

CE Marca, ISO 
14001:1996, ISO 

9001:2000, certificate de 
analiză

2 Detectoterge BS  2970/38220000 900 ml 27 000 CE

3 Cymet BS3  CN FR EE   500 ml 10 000 CE

4 Set de control Hematologic pentru PCE    3 nive-
le (lov,norma,High ) 4 ml 40

CE Marca, ISO 
14001:1996, ISO 

9001:2000, certificate de 
analiză

5 Solutie concentrată de hipoclorid(0.5%)  1000 ml 2000

CE Marca, ISO 
14001:1996, ISO 

9001:2000, certificate de 
analiză

Cerinţe specifice:

Reactivii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca.
1. . Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător.

2. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. 

3. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificati, certificaţi de producătorul echipamentului pentru 
deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.

4. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. 
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Lot nr.  9   Expres  teste (consumabile)

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1

33
69

65
00

-0

Leucocite, greutatea specifică, pH, Glucoza, acid 
ascorbic, cetone, nitrite, proteine,

bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui

Set (100) 
teste

20 000 Mision U 120

2
Material p/u controlul calităţii determinării

Proteinei,glucozei  in urina 2nivel. Fl 5 ml

15 set

3 Consumabile pentru Hb set 2 Hemocue Hb-201

4 Consumabile pentru glucoză Set (100) 
teste

10 Acutrend Plus

5 Consumabile pentru colesterol Set (100) 
teste

2 Acutrend Plus

6 Consumabile pentru glucoză   (100 teste) Set (100) 
teste

50 Bioneme CM-30

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

La comanda cumpărătorului  în termen de 5 zile 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre Participant original – potrivit modelului F3.3 confirmate prin 
semnătura şi ştampila Participantului;

obligatoriu

2 Garanţia pentru ofertă prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1; obligatoriu
3 Oferta potrivit modelului F4.1, F4.3, confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
obligatoriu

4 Certificat de înregistrare a întreprinderii copia originalului emis de Camera Înregistrării 
de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului;

obligatoriu

5 Certificat de atribuire a contului bancar copia eliberat de banca deţinătoare de cont, con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Par-
ticipantului;

obligatoriu

6 Certificare de efectuare regulată a plăţii impozi-
telor, contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participan-
tului;

obligatoriu

7 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila Par-
ticipantului;

obligatoriu

8 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Par-
ticipantului. Se prezintă în cazul în care domeniul 
dat se licenţiază;

obligatoriu

9 Certificat de calitate de la Producător copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

obligatoriu

10 Certificat CE, conform cerinţelor indicate ofertă copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Par-
ticipantului;

obligatoriu

11 Autorizaţie de la producător copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Par-
ticipantului;

obligatoriu

12 Lista fondatorilor operatorului economic (Nu-
mele, Prenumele, Cod personal)- original–

confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului;

obligatoriu
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13 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

(F3.6); obligatoriu

-  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Ștefan Vodă
Adresa: str. Testemițanu 2
Tel:  0242 2-24-76, 067562843
Fax: 0242 2-24-76
E-mail: filimonov-sveta@rambler.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Filimonov Svetlana 

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii IMSP CS Ștefan Vodă
(b) datele bancare Moldindconbank SA fil. Căușeni
(c) codul fiscal 1007608003207
(d) contul de decontare 2251944307 

(e) contul trezorerial 

(f) contul bancar MOLDMD2X344
(g) trezoreria teritorială

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 27.01.2016
- pe adresa: IMSP CS Ștefan Vodă, str. Testemițanu 2 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  60  zile 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
IMSP CS Ștefan Vodă  şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 27.01.2016, 10:00,
    pe adresa . IMSP CS Ștefan Vodă, str. Testemițanu 2
Garanția pentru ofertă:
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Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la licita-
ția publică nr. 11/16 din 27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii IMSP CS Ștefan Vodă
b) datele bancare Moldindconbank SA fil. Căușeni
(c) codul fiscal 1007608003207
(d) contul de decontare 2251944307 

(e) contul trezorerial 

(f) contul bancar MOLDMD2X344
(g) trezoreria teritorială

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 12/16
1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi

2. IDNO: 1007601007402

3. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: Lucrări de foarea sondei arteziene şi reabilitarea reţelelor de apă 

potabilă din s.Todireşti, r-l Anenii Noi

5. Cod CPV: 45262200-3

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării _ Lucrări de foarea sondei arteziene şi 
reabilitarea reţelelor de apă potabilă  din s.Todireşti, r-l Anenii Noi conform necesităţilor _ Primăria com.
Chetrosu, r-l Anenii Noi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015-2016, este alocată 
suma necesară din: 

Fondul Ecologic Naţional

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor 

solicitate
Unitatea de mă-

sură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1. 45262200-3
Forarea sondei arteziene 
şi reabilitarea reţelelor 

de apă potabilă
buc 1

Conform Legii 721 din 
02.02.1996 privind calitatea în 

construcţii

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale:__16 luni,  s.Todireşti, r-l Anenii Noi

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe față de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă(DO-3) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu
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Informații generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Experiența similară (DO-7) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință 
minimă pentru experiența similară (formu-
larul DO-7), încheierea și îndeplinirea în 
ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în 
exploatare a unor obiecte de o capacitate 
similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Se completează în ca-
zul în care există care-
va forme asociere 

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Se completează în 
cazul în care există 
careva forme de sub-
contractare 

Avizul Inspecției de Stat în Construcții (DO-
10)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Declarația privind personalul de specialitate 
(DO-11)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj și echipamen (DO-
12)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înre-
gistrare

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusiv anexa la 
Licenţă).

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie >100%.

Obligatoriu

Certificat de la organele Inspectoratului 
Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calității Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deținerii a laboratoarelor prop-
rii autorizate şi acreditate în modul stabilit, 
sau a contractelor cu aceste laboratoare.

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de 
Stat

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie). Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestare 
profesională)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofer-
tantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
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Perioada de garanție a lucrarilor (infor-
mație)

Min.  ____1___ani

Max. __3____ani 

Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 
ani 

______0.8mln_______lei

(În proporție de 0,3-0,6 din valoarea esti-
mativă a contractului de achiziție publică ce 
urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: ____primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi_____

Adresa: Republica Moldova, r-l Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Frunze nr.18

Tel:0265-32-246,  0265-32-141, 0265-32-137

Fax: 0265-32-246

E-mail: llzalevski@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Leonid Zalevschi, primar

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 leipentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, cu 
nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii - Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi; 

(b) datele bancare 226633; 

(c) codul fiscal  1007601007402; 

(d) contul de decontare 226633; 

(e) contul trezorerial 12240301017; 

(f) contul bancar 226633; 

(g) trezoreria teritorială   TREZMD2X.

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 27.01.2016
- pe adresa: Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, et.II. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: _60_zile
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Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăriei com.Chetrosu, r-l Anenii Noi,  şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 27.01.2016, 10:00, 
pe adresa  Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, et.II. 

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3%. în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară;

b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa  Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la licitația publică nr. 12/16 din 27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii - Primăria com.Chetrosu, r-l Anenii Noi; 

(b) datele bancare 226633; 

(c) codul fiscal  1007601007402; 

(d) contul de decontare 226633; 

(e) contul trezorerial 12240301017; 

(f) contul bancar 226633; 

(g) trezoreria teritorială   TREZMD2X.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 13/16

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

2.   IDNO: 1003600078021

3. Tip procedură achiziţii: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziţiei: produse petroliere pentru anul 2016

5. Cod CPV: 09000000-3

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor petroliere conform necesităţilor 
Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni  (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este 
alocată suma necesară din autogestiune şi autonomie financiară.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.

d/o
Cod CPV Denumirea produselor petroliere

Unita

tea de mă-
sură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată Stan-
darde de referinţă

1 09132000-3 Benzină  litri 3000 A -92
2 09132000-3 Benzină  litri 25000 A - 95
3 09134200-9 Motorină  litri 20000 EURO-5
4 09122000-0 Gaz lichifiat        litri 18000 (propan şi butan)

5 09134100-8 Ulei dizel litri 3000 M10DM
6 09211100-2 Ulei auto litri 300 M8V
7 09211100-2 Ulei pentru motoare litri 150 2T (двухтактный)

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaşiei finale: 

     10.01.2016 – 31.12.2016, de la staţiile PECO

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
– copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Minis-
terul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin apli-
carea semnăturii şi ştampilei Participantului;

obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fis-
cal al Republicii Moldova);

obligatoriu
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4 Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului; obligatoriu

5
Certificat de conformitate – eliberat de 
Organismul Naţional de Verificare a con-
formităţii produselor 

– copia originalului, confirmată prin ştampila şi sem-
nătura Participantului; obligatoriu

6 Oferta original obligatoriu
7 Garanţia pentru ofertă obligatoriu

8 Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul 
Republicii Moldova obligatoriu

9 Lista fondatorilor operatorilor economi-
ci – nume, prenume, cod personal obligatoriu

Declaraţia privind conduita etică şi neim-
plicarea în practici frauduloase şi de coru-
pere (F3.6);

obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorătăţii contractante: Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

Adresa: or.Străşeni, str.Ştefan cel Mare 1, 

Tel: 0237/25651

Fax: 0237/22418

E-mail: iscstraseni@mail.ru,                  

Numele  şi  funcţia  persoanei  responsabile: Viorica Margineanu, specialist serviciul personal, 
tel.0237/25651

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni, 
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

cont de decontare  222472400620

BC Moldindconbank SA fil.Străşeni

MFO MoldMD 2x324

c/f 1003600078021

cod TVA 8600107

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi 
dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezenta-
te:
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- pînă la: 10:00
- pe: 27.01.2016
- pe adresa:  or.Străşeni, str.Ştefan cel Mare, 1; E-mail: isctraseni@mail.ru

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Î.S. Î.S.C. Străşeni şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 27.01.2016, 10:00, 
pe adresa la sediul Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

                               or.Străşeni, str.Ştefan cel Mare, 1

Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S. Î.S.C. Străşeni, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia pu-
blică nr. 13/16 din 27.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

cont de decontare  222472400620

BC Moldindconbank SA fil.Străşeni

MFO MoldMD 2x324

c/f 1003600078021

cod TVA 8600107

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.



12 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.2

84

Licitaţia publică 14/16

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Durlești, mun. Chișinău

2. IDNO: 1007601009679

3. Tip, procedură achiziţie:Licitaţie publică

4. Obiectul achiziţiei: Construcția rețelelor de alimentare cu apă pe porțiunile: str. Caucazului nr. 
112-str. Stefan Vodă, str. M. Sadoveanu nr. 81-173 și a rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă pe 
porțiunea: str. M. Sadoveanu nr. 157-173 din or . Durlești

5. Cod CPV 45247130-0

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionăriiConstrucția rețelelor de alimentare cu 
apă pe porțiunile: str. Caucazului nr. 112-str. Stefan Vodă, str. M. Sadoveanu nr. 81-173 și a rețelelor 
de canalizare menajer-fecaloidă pe porțiunea: str. M. Sadoveanu nr. 157-173 din or . Durlești Con-
form necesităţilorpopulatiei din or.Durlești, mun. Chișinău (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2015 -2016, este alocată suma necesară din: bugetul local, fonduri externe.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1.
45247130-0

Construcția rețelelor de alimentare cu 
apă pe porțiunile: str. Caucazului nr. 
112-str. Stefan Vodă, str. M. Sadoveanu 
nr. 81-173 și a rețelelor de canalizare 
menajer-fecaloidă pe porțiunea: str. M. 
Sadoveanu nr. 157-173 din or . Durlești

Conform 
proiectului 1 Conform listeicantitatilor de 

lucrari

7. Termenul de executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 18 luni; or.DURLESTI, mun. Chișinău.

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumireadocumentului/cerinţei Cerinţefaţă de document Obligativitatea

Scrisoaredeînaintare (DO-1) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta(DO-2) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanţiapentru ofertă(DO-3) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu
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Declaraţiaprivindeligibilitatea(DO-5) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Informaţiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Experienţasimilară(DO-7) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă 
minimă pentru experienţa similară (formu-
larul DO-7), încheierea şi îndeplinirea în 
ultimii 3 ani cel puţin a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucţia/construcţiaşi darea în exploa-
tare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informaţiiprivindasocierea(DO-8) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Se completeazăîncazu-
lîn care existăcareva-
formeasociere

Listasubantreprenorilor(DO-9) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Se completeazăîncazu-
lîn care existăcareva-
forme de subcontrac-
tare

AvizulInspecţiei de Stat 
înConstrucţii(DO-10)

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declaraţiaprivindpersonalul de speciali-
tate(DO-11)

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajşiechipamen(-
DO-12)

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Graficdeexecuţie(DO-13) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înre-
gistrare

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licenţa de activitate (inclusivanexalaLi-
cenţă).

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditateagenerală (calcul) Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organelle Inspectoratului 
Fiscal privinddatoriile la buget

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualulcalităţii Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie). 

Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmareadeţinerii a laboratoarelorpropri-
iautorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a 
contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de 
Stat

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu
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Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie). 

Cel puţin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de şantier (Certificat de atestare-
profesională)

Confirmatprinştampilaşi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
Perioada de garanţie a lucrarilor (infor-
maţie)

Min.  __8_________ani

Max. __10_________ani

Obligatoriu

Ciframedieanuală de afaceripeultimii 3 ani 3 500 000,00lei

(Înproporţie de 0.3- 0.6  dinvaloareaestima-
tivă a contractului de achiziţiepublicăceur-
mează a fi atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Durlești,mun. Chișinău
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str.Alexandru Cel Bun,19 et.2
Tel.022 58 55 98
Fax:022 58 44 78(anticamera)

E-mail:primaria_durlesti@mail.md
Numele şifuncţia persoanei responsabile:contabil șef,Larisa Vitiuc

- Setulde documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer  cu nota “Pentru setul documentelor de licitație”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plățiiMF TT … , Primaria or. Durlești, mun. Chișinău
(b) denumirea bănciiMinisterul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal:1007601009679

(d) contul de decontare : 226614
(e) contul trezorerial: 4305 151 01 5253 01

(f) contul bancar:TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat                                                                                                                             

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şiştampilat, urmează a fi 
prezentate:
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- pînă la: 10:00

- pe: 27.01.2016
pe adresa: Mun. Chișinău, Primăria or. Durlești, MD- 2003, str.Alexandru Cel Bun,19

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de 

lucru al Primariei Durlești
şi a reprezentanţilorParticipanţilor la licitaţie

la: 27.01.2016, 10:00,
pe adresa:MD-2003, Mun. Chișinău, Primăria or. Durlești,  str.Alexandru Cel Bun,19

Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară;

Plata prin transfer se va cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 14/16 din 27.01.2016”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţiiMF TT Chișinău,Bugetul Municipiului Primăria o.Durlești

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal: 1007601009679

(d) contul de decontare :     226614

(e) contul trezorerial  461500000525301

(f) contul bancar  TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială  MF Trezoreria de Stat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Izvoare Falesti

Adresa: s.Izvoare, rl. Falesti

Tel/fax: 0259/69336; 0259/69251; 069319711

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Strechi Sergiu

Obiectul achiziţiei: carbune

Cod CPV: 09111100-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Izvoare

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Izvoare

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cioresti Nisporeni

Adresa: s.Cioresti, rl. Nisporeni

Tel/fax: 0264/45003; 0264/45236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Feteu Maria

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primarias.Cioresti, rl. Nisporeni

Locul desfăşurării procedurii: Primarias.Cioresti, rl. Nisporeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 3-op/16

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Soroca

Adresa: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Tel/fax: 0230/22550; 0230/22710

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: G. Grosu

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Locul desfăşurării procedurii: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul Calugar Falesti

Adresa: s.Calugar, rl. Falesti

Tel/fax: 0259/79288

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Caterinici Viorica

Obiectul achiziţiei: servicii de transport a elevilor

Cod CPV: 60130000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Calugar Falesti

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Calugar Falesti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00



12 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.2

90

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 5-op/16

Autoritate contractantă: Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia

Adresa: or.Drochia, str. Independentei, 15

Tel/fax: 0252/21225; 0252/22748

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Damian Livia

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Drochia, str. Independentei, 15, et. 4

Locul desfăşurării procedurii: or. Drochia, str. Independentei, 15, et. 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 6-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Sadic Cantemir

Adresa: s.Sadic, rl. Cantemir, str. Nicolae Sulac, 18

Tel/fax: 0298/75236; 0298/75746

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Gircu Ion

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Sadic, et. 2, bir. 1

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Sadic, et. 2, bir. 1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 7-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Pelinei Cahul

Adresa: s.Pelinei, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/74244

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Munteanu Nina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primarias.Pelinei, rl. Cahul

Locul desfăşurării procedurii: Primarias.Pelinei, rl. Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 8-op/16

Autoritate contractantă: IMSP CS Varnita

Adresa: s.Varnita, rl. Anenii Noi, str. Tighina, 64/1

Tel/fax: 0265/46186; 069302688

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Ghenadie Beselea

Obiectul achiziţiei: Reactivi de laborator si consumabili

Cod CPV: 33696500-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s.Varnita, rl. Anenii Noi, str. Tighina, 64/1

Locul desfăşurării procedurii: s.Varnita, rl. Anenii Noi, str. Tighina, 64/1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 9-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Mosana Donduseni

Adresa: s.Mosana, rl. Donduseni

Tel/fax: 0251/72236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Lisnic Natalia

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s. Mosana, rl. Donduseni

Locul desfăşurării procedurii: s.Mosana, rl. Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 10-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Congazcicul de Sus UTA Gagauzia

Adresa: com.Congazcicul de Sus, mun. Comrat, str. Iv. Mitila, 45

Tel/fax: 0298/73293; 0298/73210

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Caba Marina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Congazcicul de Sus

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Congazcicul de Sus

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română, rusa

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 11-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Taraclia Taraclia

Adresa: or.Taraclia, str. Lenin, 128

Tel/fax: 0294/25774

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Filipov Serghei

Obiectul achiziţiei:  materiale de construcţie

Cod CPV: 44110000-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primariaor.Taraclia, str. Lenin, 128

Locul desfăşurării procedurii: Primariaor.Taraclia, str. Lenin, 128, et. 1, bir. 1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română, rusa

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 12-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Taraclia Taraclia

Adresa: or.Taraclia, str. Lenin, 128

Tel/fax: 0294/25774

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Filipov Serghei

Obiectul achiziţiei: marfuri de uz casnic

Cod CPV: 44423000-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primariaor.Taraclia, str. Lenin, 128

Locul desfăşurării procedurii: Primariaor.Taraclia, str. Lenin, 128, et. 1, bir. 1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română, rusa

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 13-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Taraclia Taraclia

Adresa: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128

Tel/fax: 0294/25774

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Filipov Serghei

Obiectul achiziţiei: rechizite de birou

Cod CPV: 30192700-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128

Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Taraclia, str. Lenin, 128, et. 1, bir. 1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română, rusa

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 14-op/16

Autoritate contractantă: Scoala Specializata pentru Copii si Tineret 

a Rezervelor Olimpice de Pol pe Apa Delfin

Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev, 96

Tel/fax: 022/234266; 022/234763

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ana Leu

Obiectul achiziţiei:  abonamente (ore) pentru bazin de inot

Cod CPV: 92610000-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Sciusev, 96

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Sciusev, 96

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 15-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cahul Cahul

Adresa: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6

Tel/fax: 0299/22919; 0299/21949

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Natalia Culeva

Obiectul achiziţiei: rigole de scurgere a apelor pluviale

Cod CPV: 44114220-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 315

Locul desfăşurării procedurii: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 16-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cahul Cahul

Adresa: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6

Tel/fax: 0299/22919; 0299/21949

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Natalia Culeva

Obiectul achiziţiei: dale de pavare

Cod CPV: 34320000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 315

Locul desfăşurării procedurii: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 17-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cahul Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6

Tel/fax: 0299/22919; 0299/21949

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Natalia Culeva

Obiectul achiziţiei: piese de schimb

Cod CPV: 34900000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 315

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 6, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 18-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Riscani Riscani

Adresa: or.Riscani, str. 31 August, 4

Tel/fax: 0256/94441; 0256/24664

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Victor Bogatico

Obiectul achiziţiei:  servicii de exploatare tehnica a cazangeriilor 

cu gaze naturale la institutiile subordonate

Cod CPV: 50531200-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Riscani, str. 31 August, 4

Locul desfăşurării procedurii: or.Riscani, str. 31 August, 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 19-op/16

Autoritate contractantă: Centrul de Plasament Temporar si 

Reabilitare Pentru Copii Balti

Adresa:  mun.Balti, str. Ivano Franco, 44

Tel/fax: 0231/71003

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Crestian Inesa

Obiectul achiziţiei: Servicii de deservire tehnica in Centru

Cod CPV: 50000000-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun.Balti, str. Ivano Franco, 44

Locul desfăşurării procedurii:  mun.Balti, str. Ivano Franco, 44

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 20-op/16

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Calarasi

Adresa:  or.Calarasi, str. Bojole, 1

Tel/fax: 0244/24389;0244/20801

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Vladlena Tataru

Obiectul achiziţiei: consumabile medicale pentru laborator 

si reactivi pentru laborator

Cod CPV: 33696500-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Calarasi, str. Bojole, 1, bir. 58

Locul desfăşurării procedurii:  or.Calarasi, str. Bojole, 1, bir. 58

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 21-op/16

Autoritate contractantă: Centrul de Medicina Legala

Adresa:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8

Tel/fax: 022/727469; 022/738287

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Sandu Ion

Obiectul achiziţiei: servicii de repararesi de intretinere si servicii 
conexe pentru computere personale, pentru 
echipament de birotica, pentru echipament de 
telecomunicatii si pentru echipament audiovizual

Cod CPV: 50300000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 22-op/16

Autoritate contractantă: Centrul de Medicina Legala
Adresa:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8
Tel/fax: 022/727469; 022/738287
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie: Sandu Ion
Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie si deservirea tehnica 

a utilajului de laborator
Cod CPV: 50421000-2
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8
Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco, 8
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 23-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Peresecina Orhei

Adresa: s.Peresecina, rl. Orhei, str. Stefan cel Mare, 58

Tel/fax: 0235/47236; 069128278

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Nicolae Buzu

Obiectul achiziţiei:  amenajare si inverzirea teritoriului in incinta 

Casei de Cultura din s. Peresecina

Cod CPV: 45111291-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Peresecina

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Peresecina

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 24-op/16

Autoritate contractantă: PrimariaStefan Voda Stefan Voda
Adresa: or. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 31
Tel/fax: 0242/23053; 0242/22139; 0242/25199
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie: Maria Gherman
Obiectul achiziţiei: produse petroliere
Cod CPV: 09000000-3
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 

31, et. II, bir. 4
Locul desfăşurării procedurii: Primariaor. Stefan Voda, str. Stefan cel Mare, 

31, et. III, sala de sedinte
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 25-op/16

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza 
Cahul

Adresa:  s.Brinza, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/36236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Bichir Maria

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 26-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul Zastinca Soroca

Adresa: s.Zastinca, rl. Soroca

Tel/fax: 0230/25295; 0230/33491; 069339796

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Perciun Tatiana

Obiectul achiziţiei: servicii de deservire a cazangeriei

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Zastinca Soroca

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Zastinca Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 27.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 27-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Donduseni Donduseni

Adresa: or.Dondusani, str. Independentei, 49

Tel/fax: 0251/22435; 0251/24605

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Moldovan Valentina

Obiectul achiziţiei: servicii de transportare a calatorilor in regim 

urban pe teritoriul or.Dondusani

Cod CPV: 60130000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Donduseni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 28-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Calarasi Calarasi

Adresa: or.Calarasi, str. M. Eminescu, 19

Tel/fax: 0244/22052; 0244/22773

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Raisa Smoleanschi

Obiectul achiziţiei: servicii auto de  calatori

Cod CPV: 60130000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Calarasi, str. M. Eminescu, 19, et. III, bir. 47

Locul desfăşurării procedurii: or.Calarasi, str. M. Eminescu, 19, et. III, bir. 44

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 29-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Taraclia de Salcie Cahul

Adresa: s.Taraclia de Salcie, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/78438; 0299/78348

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Donca Ecaterina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Taraclia de Salcie

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Taraclia de Salcie

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 30-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Adresa: s.Doina, rl. Cahul

Tel/fax: 0273/75236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Maria Culea

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 31-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Colibasi Cahul

Adresa: s.Colibasi, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/62900

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Dragomir Ina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Colibasi

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Colibasi

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 32-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Molovata Noua Dubasari
Adresa: s. Molovata Noua, r-nul Dubasari
Tel/fax: 0248/51236
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie: Gazea Oleg
Obiectul achiziţiei: produse alimentare pe simestrul I la institutia 

prescolara gradinita cresa Lastaras din 
s. Molovata Noua, r-nul Dubasari

Cod CPV: 15800000-6
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Molovata Noua
Locul desfăşurării procedurii: Primaria Molovata Noua

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 33-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cioburciu Stefan Voda

Adresa: s.Cioburciu, rl. Stefan Voda

Tel/fax: 0242/35236; 0242/35274

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Wissotzky Dmitrii

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primarias.Cioburciu, rl. Stefan Voda

Locul desfăşurării procedurii: Primarias.Cioburciu, rl. Stefan Voda

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 34-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu Causeni

Adresa:  or.Causeni, str. Alexei Mateevici, 18

Tel/fax: 0243/22393

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Lidia Ceban

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Causeni, str. Alexei Mateevici, 18

Locul desfăşurării procedurii:  or.Causeni, str. Alexei Mateevici, 18

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 35-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cobusca Veche Anenii Noi

Adresa: s.Cobusca Veche, rl. Anenii Noi

Tel/fax: 0265/35269; 0265/35266; 060523348

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Cirlig Valentina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s.Cobusca Veche, rl. Anenii Noi

Locul desfăşurării procedurii: s.Cobusca Veche, rl. Anenii Noi

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 36-op/16

Autoritate contractantă:  Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Briceni

Adresa:  or.Briceni, str. Prieteniei, 83

Tel/fax: 0247/22300

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Svetlana Gutu

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Briceni, str. Prieteniei, 83, bir. 204

Locul desfăşurării procedurii:  or.Briceni, str. Prieteniei, 83, bir. 204

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 37-op/16

Autoritate contractantă:  Primaria Bravicea Calarasi

Adresa:  s.Bravicea, rl. Calarasi

Tel/fax: 0244/34236; 0244/342011

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Zatic Alexei

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Bravicea

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Bravicea

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 38-op/16

Autoritate contractantă: Institutul de stiinte ale Educatiei

Adresa: mun. Chisinau, str. Doina, 104

Tel/fax: 022/466921

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Captarencu Vitalie

Obiectul achiziţiei: servicii paza

Cod CPV: 79713000-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. Doina, 104, bir. 313

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. Doina, 104, bir. 212

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 39-op/16

Autoritate contractantă: Sectia Cultura si Turizm Soroca

Adresa: or.Soroca, str. Independentei, 74

Tel/fax: 0230/30002; 0230/23114

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Gitlan Mihai

Obiectul achiziţiei: deservirea tehnica a cazangeriilor

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Palatul de CulturaSoroca

Locul desfăşurării procedurii: Palatul de CulturaSoroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 40-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Petru Rares Soroca

Adresa: or.Soroca, str. N. Testemiteanu, 2

Tel/fax: 0230/22589; 0230/24186

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Nitrean Iurie

Obiectul achiziţiei:  deservirea si expluatarea cazangeriei 

si sistemului de incalzire

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Petru Rares Soroca

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Petru Rares Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 41-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca

Adresa: or., str. Dimitrie Cantemir, 26

Tel/fax: 0230/22457; 0230/27546

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Nitrean Iurie

Obiectul achiziţiei:  servicii de deservire si expluatare a cazangeriei

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 42-op/16

Autoritate contractantă:  Primaria Besalma UTA Gagauzia

Adresa:  s.Besalma, str. Lenina, 108

Tel/fax: 0298/53236; 0298/53838

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Mos Valeriu

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Besalma, str. Lenina, 108

Locul desfăşurării procedurii:  s.Besalma, str. Lenina, 108

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 43-op/16

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Soroca

Adresa: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Tel/fax: 0230/23218; 0230/22710

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: M. Lucas

Obiectul achiziţiei:  servicii de pază

Cod CPV: 79713000-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Locul desfăşurării procedurii: or.Soroca, str. M. Eminescu, 16

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 44-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Visoca Soroca

Adresa: s.Visoca, rl. Soroca

Tel/fax: 0230/23329; 0230/52266

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Buzila Marin

Obiectul achiziţiei: servicii de alimentare a elevilor

Cod CPV: 55524000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Visoca Soroca

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Visoca Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 45-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul N1 Soroca

Adresa: or.Soroca, str. V. Stroescu, 44

Tel/fax: 0230/23071

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Fortuna Viorica

Obiectul achiziţiei: servicii de alimentare a elevilor

Cod CPV: 55510000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Soroca, str. V. Stroescu, 44

Locul desfăşurării procedurii: or.Soroca, str. V. Stroescu, 44

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 46-op/16

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Bulboci Soroca

Adresa:  s.Bulboci, rl. Soroca

Tel/fax: 0230/57029

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Corcimari Daniela

Obiectul achiziţiei: deservirea cazangeriilor

Cod CPV: 65000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Bulboci Soroca

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Bulboci Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 47-op/16

Autoritate contractantă:  Primaria Alexanderfeld Cahul

Adresa:  s.Alexanderfeld, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/30236; 0299/30238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Arnautova Liubovi

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primarias.Alexanderfeld, rl. Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Primarias.Alexanderfeld, rl. Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 48-op/16

Autoritate contractantă: Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Telenesti

Adresa: or.Telenesti, str. Renasterii, 69

Tel/fax: 0258/22548; 0258/22596

Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie: Costin Nina
Obiectul achiziţiei: produse alimentare
Cod CPV: 15000000-8
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini: Directia Asistenta Sociala si Protectie 

a Familiei Telenesti
Locul desfăşurării procedurii: Directia Asistenta Sociala si Protectie 

a Familiei Telenesti
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 49-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Radulenii Vechi Floresti

Adresa: s.RaduleniiVechi, rl. Floresti

Tel/fax: 0250/46246

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Radu Iurie

Obiectul achiziţiei: Produse Alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primarias.Radulenii Vechi, rl. Floresti

Locul desfăşurării procedurii: Primarias.Radulenii Vechi, rl. Floresti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 50-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Adresa: s.Doina, rl. Cahul

Tel/fax: 0273/75236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Maria Culea

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul I L Caragiale Doina Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 51-op/16

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Maria Biesu Volintiri Stefan Voda

Adresa: s.Volintiri, rl. Stefan Voda, str. M. Emnescu

Tel/fax: 0242/55826; 0242/55911

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Tih Angela

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Maria Biesu Volintiri Stefan Voda

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Maria Biesu Volintiri Stefan Voda

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 52-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Eminescu Cimislia

Adresa: or.Cimislia, str. M. Eminescu, 48

Tel/fax: 0241/22256; 067303755

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Pucaliov Tamara

Obiectul achiziţiei: Servicii de alimentatie

Cod CPV: 55523100-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Cimislia, str. M. Eminescu, 48

Locul desfăşurării procedurii: or. Cimislia, str. M. Eminescu, 48

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00



12 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.2

114

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 53-op/16

Autoritate contractantă: Azilul pentru persoanele cu disabilitati si in etate Leova

Adresa: or.Leova, str. Stefan cel Mare, 63

Tel/fax: 0263/24323; 069592335

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Oistric Igor

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Leova, str. Stefan cel Mare, 63

Locul desfăşurării procedurii: or.Leova, str. Stefan cel Mare, 63

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 54-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Cislita Prut Cahul

Adresa: s. Cislita Prut, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/39236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ghidu Viorel

Obiectul achiziţiei: produse alimentare la cresa gradinita de copii 

Alunelul din s. Cislita Prut, rl. Cahul

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Cislita Prut

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Cislita Prut

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 55-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Andrusul de Sus Cahul

Adresa: s.Andrusul de Sus, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/58987; 079556206

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ciobanu Sorin

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Andrusul de Sus

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Andrusul de Sus

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 56-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic A Puschin Soroca

Adresa: or.Soroca, str. Independentei, 79

Tel/fax: 0230/81501

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Silvia Silova

Obiectul achiziţiei: servicii de alimentare a elevilor

Cod CPV: 55524000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Soroca, str. Independentei, 79

Locul desfăşurării procedurii: or.Soroca, str. Independentei, 79

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 57-op/16

Autoritate contractantă: Gimnaziul General Ivan Inzov Taraclia

Adresa: or.Taraclia, str. Lenin, 157

Tel/fax: 0294/24451

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ciobanu Elena

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Taraclia, str. Lenin, 157

Locul desfăşurării procedurii: or.Taraclia, str. Lenin, 157

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 58-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Gura Galbenei Cimislia

Adresa: s.Gura Galbenei, rl. Cimislia, str. Mateevici, 39

Tel/fax: 0241/46236; 0241/46238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Stina Victor

Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Gura Galbenei

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Gura Galbenei

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 59-op/16

Autoritate contractantă: PrimariaGura Galbenei Cimislia

Adresa: s.Gura Galbenei, rl. Cimislia, str. Mateevici, 39

Tel/fax: 0241/46236; 0241/46238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Stina Victor

Obiectul achiziţiei: Produse petroliere

Cod CPV: 09130000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Gura Galbenei

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Gura Galbenei

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 60-op/16

Autoritate contractantă: Directia Generala de Invatamint UTA Gagauzia

Adresa: mun. Comrat, str. Tretiacov, 36

Tel/fax: 0298/22493; 0298/22748

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ianevici Marina

Obiectul achiziţiei: accesorii de birou

Cod CPV: 30192000-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: mun. Comrat, str. Tretiacov, 36

Locul desfăşurării procedurii: mun. Comrat, str. Tretiacov, 36, et. 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 61-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi Cahul

Adresa: s.Colibasi, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/62210

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Nichita Estera

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi Cahul

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic V Alecsandri Colibasi Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 62-op/16

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul

Adresa:  s.Brinza, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/36326

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Bichir Maria

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Academician Ion Bostan Brinza Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 63-op/16

Autoritate contractantă:  Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu Cahul

Adresa: or.Cahul, str. Piata Independentei, 1

Tel/fax: 0299/24752; 0299/20880; 069379298

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ilia Coltuc

Obiectul achiziţiei:  Benzina AI 95, AI 92

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu 

Cahul, bir. 229

Locul desfăşurării procedurii:  Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu 

Cahul, sala senatului

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 64-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Vadeni Soroca

Adresa: s.Vadeni, rl. Soroca

Tel/fax: 0230/49325; 069497460

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Samson Vera

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s.Vadeni, rl. Soroca

Locul desfăşurării procedurii: s.Vadeni, rl. Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 65-op/16

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti

Adresa: or.Soldanesti, str. N. Testemiteanu, 11

Tel/fax: 0272/25116

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Constantin Balanici

Obiectul achiziţiei: Produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Soldanesti, str. N. Testemiteanu, 11

Locul desfăşurării procedurii: or. Soldanesti, str. N. Testemiteanu, 11

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 66-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Filipeni Leova

Adresa: s.Filipeni, rl. Leova

Tel/fax: 0263/40221; 0263/40236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Cara Vasile

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Filipeni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Filipeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 67-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Radoaia Singerei

Adresa: s.Radoaia, rl. Singerei

Tel/fax: 0262/37381

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: contabil sef

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Radoaia

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Radoaia

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 68-op/16

Autoritate contractantă: Centrul de Sanatate Publica Comrat

Adresa: mun.Comrat, str. Pobeda, 26

Tel/fax: 0298/27173; 0298/22332

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Manol E.

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: mun.Comrat, str. Pobeda, 26

Locul desfăşurării procedurii: mun.Comrat, str. Pobeda, 26, et. II

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 69-op/16

Autoritate contractantă: Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda

Adresa: s.Talmaza, rl. Stefan Voda

Tel/fax: 0242/40487; 069009951

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Pusca Grigore

Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru anul 2016

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda

Locul desfăşurării procedurii: Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 70-op/16

Autoritate contractantă:  Universitatea de Stat Alecu Russo Balti

Adresa:  mun.Balti, str. Puskin, 38
Tel/fax: 0231/52473
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Alexandru Balanici
Obiectul achiziţiei: servicii de asigurare a ordinii publice
Cod CPV: 75242000-4
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  mun.Balti, str. Puskin, 38, bl. contabilitatii, 

serviciul resurse umane si planificare economica
Locul desfăşurării procedurii:  mun.Balti, str. Puskin, 38, bl. administrativ 

nr. 1, et. 2, sala de protocol
Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 71-op/16

Autoritate contractantă:  Primaria Besalma UTA Gagauzia

Adresa:  s.Besalma, str. Lenina, 89

Tel/fax: 0298/53140; 0298/53838

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Mos Ecaterina

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul M. Cheseas.Besalma

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul M. Cheseas.Besalma

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 72-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Salcuta Causeni

Adresa: s.Salcuta, rl. Causeni

Tel/fax: 0243/41184

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Novac Ion

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Salcuta

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Salcuta

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 73-op/16

Autoritate contractantă: Primaria Sipoteni Calarasi

Adresa: s.Sipoteni, rl. Calarasi

Tel/fax: 0244/76725

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Lazarchevici Serghei

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Sipoteni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Sipoteni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 74-op/16

Autoritate contractantă: Scoala Profesionala 11 Chisinau

Adresa: mun.Chisinau, str. Fantalului, 8

Tel/fax: 022/241709; 022/226894

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Tibuleac Galina

Obiectul achiziţiei:  alimentarea elevilor, la dejun

Cod CPV: 15550000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Scoala Profesionala 11 Chisinau

Locul desfăşurării procedurii: Scoala Profesionala 11 Chisinau

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 75-op/16

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Stefan Holban Carpineni Hincesti

Adresa: s.Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 28

Tel/fax: 0269/28251

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Macari Tamara

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s.Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 28

Locul desfăşurării procedurii: s.Carpineni, rl. Hincesti, str. Independentei, 28

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 76-op/16

Autoritate contractantă: Directia Invatamint Tineret si Sport Orhei

Adresa: or.Orhei, str. M. Eminescu, 2

Tel/fax: 0235/21707

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Negara Ecaterina

Obiectul achiziţiei: servicii de reparatie si deservire tehnica a autovehicolelor

Cod CPV: 50111000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Orhei, str. M. Eminescu, , bir. 4, et. I

Locul desfăşurării procedurii: or.Orhei, str. M. Eminescu, 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 77-op/16

Autoritate contractantă: Directia Generala Finante Hincesti

Adresa: or.Hincesti, str. M. Hincu, 123

Tel/fax: 0269/22848; 067710000; 079900310

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Vasile Secu

Obiectul achiziţiei: automobil de serviciu

Cod CPV: 34110000-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Directia Generala Finante Hincesti, anticamera

Locul desfăşurării procedurii: Directia Generala Finante Hincesti, anticamera

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 78-op/16

Autoritate contractantă: Consiliul National de Determinare a 
Dizabilitatii si Capacitatii de Munca

Adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1
Tel/fax: 022/269384; 022/269388
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Nelea Cojocari
Obiectul achiziţiei:  servicii de receptionare, expediere si distribuire a 

corespondentei speciale atit in municipiul Chisinau
cit si in subdiviziunile sale teritoriale

Cod CPV: 72400000-4
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, bir. 102
Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, bir. 102
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 79-op/16

Autoritate contractantă: CR Dubasari

Adresa: s. Cosnita, rl.Dubasari

Tel/fax: 0248/44746; 0248/44777

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Lilia Cazac

Obiectul achiziţiei: repararea digurilor de protectie pe malul 

Nistrului din vecinatate a satelor Pirita si Dorotcaia

Cod CPV: 45246410-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s. Cosnita, rl.Dubasari

Locul desfăşurării procedurii: s. Cosnita, rl.Dubasari

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 22.01.2016,ora 11:00

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4369-op/15 din 11.01.2016 cu privire la achiziționarea 
produselor alimentare Cod CPV: 15000000-8 conform necesităților Liceului Teoretic Dezghinjea. 

În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4384-op/15 din 11.01.2016 cu privire la achiziționarea 
internetului pentru anul 2016, Cod CPV: 72400000-4, conform necesităților Primariei Orhei Orhei sunt 
operate următoarele modificări:

Ora de desfăşurare 
a concursului: 11:00

se înlocuiește cu:

Ora de desfăşurare 
a concursului: 10:00
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În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4402-op/15 din 11.01.2016 cu privire la achiziționarea 
produselor petroliere, Cod CPV: 09000000-3, conform necesităților Primariei Orhei Orhei sunt operate 
următoarele modificări:

Ora de desfăşurare 
a concursului: 11:00

se înlocuiește cu:

Ora de desfăşurare 
a concursului: 13:00

Sanatoriul preventoriu de bază ,,Constructorul” Î.S, c/ f 1003600013455, adresa: MD 2038 mun.Chi-
şinău, str. Zelinski, 15. Obiectul achiziției:1. Produse alimentare pentru semestru I 2016; 2. Produse farma-
ceutice pentru anul 2016; 3.Materiale de construcție și reparație pentru anul 2016. Persoana  responsabilă  
de procedura de achiziţie: Prodan Anastasia  tel:022 63-91-90; 067481064; fax:022 52-88-99.
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