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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _2_din__18.03.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Ștefan Vodă
IDNO 1007601006210
Adresa Or.Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare nr.31, c/p 

4201 Moldova
Numărul de telefon/fax 024222396
Adresa de e-mail a autorității contractante prim.sv@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primariastefanvoda.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail prim.sv@mail.ru, 024225178
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație a 
drumului str.Construc-

torilor aprobat prin 
decizia Consiliului oră-
șenesc din 10.03.2022

1
Conform devizului elaborat și ce-
rințelor suplimentare la procedura 
de achiziție

2086393,00 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

mailto:prim.sv@mail.ru
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II. Alte informații:

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

martie - aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Executor : Dărănuță Silvia

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.8 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihail.turanin@army.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1

45
26

12
10

-9

Reparația capitală a înve-
litoarelor la 4 acoperișuri, 
remize, pentru păstrarea, 

tehnicii militare B. Art.
1 lucrare

Reparația capitală a în-
velitoarelor la 4 acoperi-
șuri, remize, pentru păs-
trarea, tehnicii militare 

B. Art.

3 350 000,00

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

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

Nu

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

Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform art.18, LP nr.131/2015
 
 

mailto:mihail.turanin@army.md
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Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.7 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante mihail.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mihail Turanin, 022-25 24 91, mihail.turanin@army.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1

45
26

12
10

-9

Reparația capitală a acoperișului 
și înlocuirea tâmplăriei (ferestre 
și uși exterioare) la Punctul de 
reparație, deservire și întreținere 
a tehnicii militare din cadrul Re-
gimentului de Stat Major

1 lucrare

Reparația capitală a acoperișului 
și înlocuirea tâmplăriei (ferestre 
și uși exterioare) la Punctul de 
reparație, deservire și întreținere 
a tehnicii militare din cadrul Re-
gimentului de Stat Major

2 200 000,00

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

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

Nu

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

Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform art.18, LP nr.131/2015
 
 

mailto:mihail.turanin@army.md
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Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 2 din 23 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

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

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.orhei.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Creciun 076700406
achizitiiporhei@gmail.com

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

https://achizitii.md
www.orhei.md

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

Autoritate de administrație publică locală , având 
ca obiect principal de activitate: promovarea in-
tereselor și soluționarea problemelor populației 
unității administrative – teritoriale.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 55500000-5
Servicii de prepa-
rare și distribuire a 
hranei pentru copii

1 serv

Servicii de preparare și distribui-
re a hranei pentru copiii din Insti-
tuțiile Publice de Educație Tim-
purie din oraș, pentru trimestrul 
III a anului 2022

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md
http://www.orhei.md
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 23 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

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

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.orhei.md

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

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

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

https://achizitii.md

www.orhei.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 55500000-5
Servicii de prepa-
rare și distribuire a 
hranei pentru copii

1 serv

Servicii de preparare și distribui-
re a hranei pentru copiii din Insti-
tuțiile Publice de Educație Tim-
purie din oraș, pentru trimestrul 
IV a anului 2022

579 750,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md
http://www.orhei.md
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție Iulie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din  18.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșnea-
ga

IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Slonina Pavel 022 403 697 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45000000-7

Lot 1. Lucrări de con-
strucție a stației de 

oxigen și restabilirea 
rețelelor pentru gaze 

medicale 

1 lot Conform caietului de sarcini 
anexat și listelor de lucrări  1 044 725,00

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

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

Nu 

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

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: 

Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea ce-
rințelor solicitate, pe lot.
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Alte informații:

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

-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Caiet de sarini
Obiectul: ,,Constructia statiei de oxigen și restabiliea retelelor pentru gaze medicale ,cadrul IMSP SCR,,Timo-
fei Moșnega,, mun.Chișinău,str.Nicolaie Testemițenu 29.Etapa II.

1.Descrierea general

IMSP Spitalul Clinic Republican se află   în sectorul Centru,mun.Chiținău.Clădirea a fost construită în 1977,conform 
normelor în vigoare la data construcției, lucrările pentru construcție se vor efectua  în Blocul principal si în exteriorul 
blocului la stația de oxigen IMT3550(veche),ГХК 3/16-200 al IMSP Spitalul Clinic Repulican.

2.Informații și proiectare

Documentația de deviz elaborată în baza volumelor și verificată, în conformitate  cu actele legislative și a documen-
tatiei în vigoare.Proiectarea a fost efectuată de către inreprindere autorizată și verificată de verificatori de proiect 
autorizați.

3.Materiale,compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1)Țavă de inox d-42,4x3mm,d-42.4x2,6mm,d-20x2mm,d-33,5x3mm. 

2)Țavă din cupru d-28x1,5mm,22x1mm

3)Țavă din asbociment d-150mm.

4)Robinet pentru O2 d-1/2, d-3/4,d-1,d-1 ¼,d-40mm

5)Manometru de oxigen,P=10 bar.

6)Manometru de vacum,P=(-1bar) 

7)Cot inox d- 42,4x2,6mm,d-20x2mm.

8)Cot cupru d-22x1mm,d-28x1,5mm.

9) Teu cuprud-22x1mm,d-28x1,5mm,28-22-28mm.

10)Reducție 28x22mm,niplu3/4,1,1/4,Brațară d-22,28mm.

11)Țeavă PVC 110mm

1212)Țevț PVC 160mm

mailto:contestatii@ansc.md
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13)Plăci prefabricate КЦО-1 ,КЦ-7-,.КЦД-10,КЦ-10-6,КЦП-10-1.

14)Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4,24 AWG,cat.6 ecranat,FTP4PR24AWG,cat6A

4)Solicitări

1. Ofertantul tebue să prezinte  certificatele specialiștilor atestați(diriginte  de șantier atestat) dovadă de expirență 
la efectuarea  lucrărilor  minium 1 scrisoare de recomandare  din partea altor beneficiary,pentru demonstrarea lu-
crărilor similsre executate în ultimii 2 ani se va prezenta copia contractelor,Ofertantul va prezenta  devizul de chel-
tuieli,garanția pentru ofertă 1% din costul devizuliui,5%pentru buna executie la încheerea contractului,graficul și 
termenii la îndeplinirea lucrărilor planificate către îndeplinire.

2. Ofertantul o să specifice denumirea materialelor folosite ,o să prezinte certificate de conformitate sau fișa tehnică  
pentru materialele utilizate, agrement tehnic pentru materialele noi.

1) Țavă de inox  ,cupru

2) Cot inox

3) Electrod pt.lipit cupru L-Cu  P6 ,aliaj de lipit staniu-plumb,cupru,   

4) Țavă din asbociment

5) Articole din metal

6)Teu cupru.

7)Beton clasa 7,5.

8)Panouri de tip Eurogard

9)Plăci din beton ,pentru trotuare.

10)Nisip 

11)Bandă de oțel 

12)Țeavă PVC

13.La solicitare în decurs de 3 zile ,operatorul va prezenta mostrele pentru materialele de bază, care vor fi solicitate 
și utilizate  la efectuarea  lucrărilor în timpul îndeplinirii lucrărilor.

5.Furnizarea ,păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor ți a terenurilor afe-
rente.

Materialele se vor transporta si păstra ,conform cerințelor producătorilor și furnizorilor.

6.Încercări ,instrucțiuni ,garanții, ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică  a construcțiilor  va fi completată  de executor ,semnată și transmisă  beneficiarului.

7.Remediera viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute  în termenul  garanției de buna execuție  vor fi înlăturate  de antreprenor, conform legislației în  
vigoare  din cont propriu.

8.Articole ,produse și piese necesare  instalațiilor 

Materiale certificate în  Republica  Moldova

9.Definiții

Investitor-persoană fizică sau juridică ,care plasează mijloacele  patrimoniale ,financiare ,proprii .împrumutate  sau 
sub formă de investiții pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor-persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract  de antrepriză  încheiat cu 
beneficiarul

Beneficiar-persoană fizică sau juridică  abilitată  de investitor ,care realizează proiectul de investiții.



17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

Documentație normativă-documentație ,care stabilește un complex de norme ,reguli, prevederi , condiții oblig-
atorii de respectat la proiectare ,executarea prospecțiunilor tehnice  și construcție, reparație capitală  a clădirilor și  
construcțiilor ,precum și la  fabricarea  elementelor ,articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect-set de documente, care cuprind  sistemul de materiale, calcul și texte  utilizate la repa-
rația obiectului.

Furnizor-persoană fizică sau  juridică, care prin contract asigură  livrarea  consumatorului materiale  de construcție 
,utilaj.

Licență-documentul care confirmă la un anumit gen de activitate.

Defect- este orice parte  a lucrărilor executate  incomplect ,conform prevederilor contractului ,proiectului.

Șantier-este zona definită în datele contractului

Lucrările –cerința contractului  ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

10.Cerințe privind calculul costului

Valoarea  ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012-,,Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru  lucrările 
de construcții  montaj prin metoda de resurse,, Lista cu cantități de lucrări pentru  devizele pe obiect se anexează.

11.Lista cu volumele de lucrări se anexază.

____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, nr.cad. 0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Solutii constructive

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Constructii metalice

1
CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton ar-

mat monolit: cu greutatea sub 10 kg kg
17,900

 2
CL02D

Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, 
montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudu-
ra, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Coloana t

0,040
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1 2 3 4 5

 3
CL04D

Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, 
livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati 
la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / 
Grinda

t
0,116

 4
CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, 
pane cu zabrele, bare si constructii metalice de susti-
nere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice 
de deservire a agregatelor mari livrate in subansam-
bluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura / 
Contravintuire verticala

t
0,072

 5
IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a con-
structiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv 
ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 t

0,228

 6
CL31A

Protectia constructiilor metalice cu vopsea expanda-
ta ignifuga “Pirex-Metal Plus”. Nota: * R90 - Rezistenta 
de foc m2

8,220

 

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.

____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, nr. cad. 0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Incalzire, ventilare si conditionare (07/2021-IVC)

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de constructie
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1 2 3 4 5

1
CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si mon-
tate in zidarie / Решетки вентиляционные ВЕНТС 
МВ 102 ВК АСА

buc
2,000

 2
VA05A

Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din 
ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii 
de 150 - 700 mm / Труба PVH ф110 m

0,470

 3
RpCE22A Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exte-

rioare de fatada cu vata minerala si chit “Romalchid” m
1,200

 Capitolul 2. Lucrari de montare

4
11-03-011-01 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-

chimic al substantei: Контроллер концентрации 
кислорода

set
1,000

 5
VC07A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 

315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu mo-
tor de 0,25 - 0,55 kw

buc
1,000

 6
VC37D

Montarea aparatelor de conditionare a aerului cas-
nice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, 
de pe scari buc

1,000

 7
IB02A Convectoradiator tip panou - CRP, avind un rind 

de tevi si racordat prin mufe/ Электрическая 
обогревательная панель конвекторного типа

buc
1,000

 Capitolul 3. Utilaj

8 Контроллер концентрации кислорода SPC 93-
1195-C-1-8-0-1; 0-30% buc

1,000

 9 Вентилятор AW 200 E2 sileo Axial fan Systemair sau 
analog buc

1,000

 10
Кондиционер сплит-системы, наружный + 
внутренний блок tip VERITAS Inverter-NG R32 CH-
S24FTXL2Q-NG “Cooper&Hunter” sau analog

buc
1,000

 11
Конвектор NOBO Viking NFK 4S-12 с термостатом 
NCU 1S “NOBO Electric” sau analog buc

1,000

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, cad. 0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Semnalizarea de incendiu (07/2021-SI)

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de constructie

1
RpCU05D Executarea strapungerilor pentru conducte sau ti-

ranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm 
grosime

buc
15,000

 2
RpCU07A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa 

instalatii sau consolidari buc
15,000

 3
RpCU06A1 Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 

pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru 
executarea mecanizata

m
11,200

 4
RpCU07D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa 

instalatii sau consolidari m
11,200

 Capitolul 2. Lucrari de montare

5
10-06-037-05 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut 

metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 buc
1,000

 6
10-08-001-02 Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - 

centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 1 
bucla adresabila

buc
1,000

 7
10-02-016-06 Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de 

rezerva buc
1,000

 8
08-01-121-1

Acumulator capsulat buc
2,000

 9
08-03-575-1 Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si 

o iesire supervizata buc
1,000

 10
10-08-002-02 Avertizoare “ПС” automatice: Detector de fum cu 

baza buc
11,000

 11
10-08-002-02 Avertizoare “ПС” automatice: Declansator manual de 

alarma de incendiu buc
2,000
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1 2 3 4 5

 12
10-04-066-06 Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic

buc
2,000

 13 10-04-066-06 Aparataj de perete: Indicator LED buc 1,000

 14
08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metal-

ice pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 2,500

 15 Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 m 100,000
 16 Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 m 150,000

 17
08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m
2,000

 18 Teava gofrata  ф20 mm din PE m 200,000

 19 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 
Cablu-canal din plastic 40x40, PE 100 m 0,080

 20 08-02-303-7 Cablu de otel, longitudinal-portant 1 km 0,006
 21 Fringhie metalic ф 8,0 mm m 6,000

 22
08-02-318-1 Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu in-

stalarea cirligului buc
2,000

 23 Elemente de fixare fringhie metalic buc 2,000

 Capitolul 3. Utilaj

24
Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm 
IP31 buc

1,000

 25

Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adres-
abila, cu 1 bucla adresabila, cu port Ethernet pentru 
comunicarea prin reteaua LAN, U=24B tip Previdia 
Compact, “INIM” sau analog

buc
1,000

 26
Sursa de alimentare de rezerva 24V, 1,5A

buc
1,000

 27
Acumulator capsulat 12V 17Ah

buc
2,000

 28
Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, 
de tip EM312SR “INIM” buc

1,000

 29
pret furnizor Detector de fum, adresabil de tip ED100 “INIM” sau 

analog buc
11,000

 30
pret furnizor Soclu pentru detectoare EB0010 “INIM” sau analog

buc
11,000
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1 2 3 4 5

 31
pret furnizor Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor 

EB0030 “INIM” sau analog buc
11,000

 32
pret furnizor Declansator manual de alarma de incendiu, adres-

abil de tip EC0020 “INIM” sau analog buc
2,000

 33
pret furnizor Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 

101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 “INIM” sau analog buc
2,000

 34
pret furnizor Tablou informativ tip PREVIDIA-C-REP “INIM” sau an-

alog buc
1,000

 35
pret furnizor Soft pentru administrarea sistemei

buc
1,000

 36
pret furnizor Licenta

buc
1,000

 

      

                                                                                                          

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, cad.0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Comunicatii semnalizare (07/2021-TS)

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de montare 

1
10-04-067-22 Aparataj de televiziune color: Camera video

buc
2,000

 2
10-04-101-10 Utilaj de abonat si utilaj divers: Micro Sd

buc
2,000

 3
10-06-034-13 Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe ca-

blu cu invelis din metal buc
1,000

 4
pret furnizor Cutie de conectare pentru conectarea camrelor vid-

eo, din metal, IP54 de tip DS-1280ZJ-S sau analog buc
1,000

 5
10-04-066-07 Aparataj de perete: Priza

buc
4,000

 6
pret furnizor Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele 

video buc
4,000

 7
08-02-412-2

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metal-
ice pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 100 m

1,400

 8
pret furnizor Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 

AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A m.l.
140,000

 9
08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m
1,000
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 10
pret furnizor Teava gofrata d=20 mm PE

m.l.
100,000

 Capitolul 2. Cost Utilaj

11
pret furnizor

Camera video interior min. 2688x1520, 1/3” CMOS, 
IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I 
sau analog buc

2,000

 12
pret furnizor Micro Sd 64gb, Class 10

buc
2,000

 13
pret furnizor Licenta pentru camere video, pentru registrator vid-

eo TRASSIR buc
2,000

 

      

                                                                                                          

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. testimiteanu 

29, nr. cad. 0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1
Alimentare cu oxige. Gaze medicinale exterioare (07/2021-GME)

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Трасса-1 кислородопровода от 
кислородной станции (поз.2) в отделения 
(поз.5)

Capitolul 1.1. Трасса-1от т.А1 до т.В1 (выход из 
земли)

1
AcA05C

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudura, avind di-
ametrul de 1 1/4” / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф42,4х3  ГОСТ 9941-81

m
130,000

 2
IE06B

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1” m

130,000

 3
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
130,000

 Capitolul 1.2. Трасса-1 (внутри кислор. станции 
поз.2)

4
ID01B Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4” 

-1” / Robinet pentru O2, 1” buc
5,000
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 5
F E04 B Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in re-

cipienti si aparate de 28x1,5 mm m
5,000

 6
IC34D

Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul de 28,0 mm buc

2,000

 7
IC34K

Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul exterior de 28,0 mm buc

5,000

 8
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 9
IE06B

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1” m

5,000

 10
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
5,000

 Capitolul 1.3. Трасса-1 от т.В1 (выход из земли) 
до входа в отделения (конец трассы у оси 17)

11
ID01B Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4” 

-1” / Robinet pentru O2, 3/4” buc
3,000

 12
AcA05C

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudura, avind di-
ametrul de 1 1/4” / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф42,4х2,6  ГОСТ 9941-81

m
212,000

 13 Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм buc
30,000

 14
ID01C Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4” 

/ Robinet pentru O2, 1 1/4” buc
2,000

 15
IE06B Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 

gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1”

m
212,000

 16
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
212,000
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 Capitolul 1.4. Трасса-1. Щит ASVU 4R (ось 17)

17
AcA05A

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudare, avind di-
ametrul de 3/4” / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф20,0х2,0  ГОСТ 9941-81 sau AISI308

m
70,000

 18
ID01B Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4” 

-1” / Robinet pentru O2, 3/4” buc
9,000

 19
ID01C Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4” 

/ Robinet pentru O2, 1 1/4” buc
2,000

 20
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
9,000

 21
Cot otel AISI308 ф20х2 мм

buc
32,000

 22
Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм

buc
16,000

 23
IE06A

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam. pina la 1” m

70,000

 24
IE07A

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
pina la 1”, inclusiv

m
70,000

 Capitolul 2. Трасса-2 кислородопровода 
от кислородного газификатора (поз.4) в 
барокамеры (поз.5)

Capitolul 2.1. Трасса-2 кислородопровода от 
кислородного газификатора (поз.4) до оси 26 
(барокамеры поз.5)

25
ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe, avind 
diametrul nominal de 1 1/4” -1 1/2” / Robinet pentru 
O2, Dу40 buc

2,000

 26
IA20B

Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind 
diametrul nominal de 1 1/4”...1 1/2” / Обратный 
клапан, Pentru O2, Dу40 buc

1,000
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 27
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 28
AcA05C

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudura, avind di-
ametrul de 1 1/4” / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф42,4х2,6  ГОСТ 9941-81 sau AISI308

m
430,000

 29
Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм

buc
150,000

 30
Cot otel AISI308 ф20х2 мм

buc
40,000

 31
IE06B

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1” m

430,000

 32
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
430,000

 Capitolul 2.2. Отделение барокамер (поз.5)

33
AcA05A

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudare, avind di-
ametrul de 3/4” / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф20,0х2,0  ГОСТ 9941-81 sau AISI308

m
15,000

 34
IC11D

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru in-
stalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind 
diametrul de 1 1/4” / Труба электросварная ф32х2  
ГОСТ 10704-91

m
14,000

 35
IC36C

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul 
exterior de 32,0 mm. / Рукав Г(IV)-63-20-31 m

4,000

 36
IE06A

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam. pina la 1” m

15,000

 37
IE06B

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1” m

14,000
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 38
IE07A

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
pina la 1”, inclusiv

m
15,000

 39
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
14,000

 Capitolul 3. Трасса-3 кислородопровода от 
кислородной станции (поз.2) в хирургический 
блок в траншее

40
AcA05C

Montarea tevilor din otel, anticorozive (aparente 
sau ingropate), asamblate prin sudare, avind dia-
metrul de 1 1/4”  / Труба безшовная холодно и 
теплодеформированная из коррозионно-стойкой 
стали ф33,5х3,0  ГОСТ 9941-81

m
40,000

 41
IE06B

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam.  peste 1” m

40,000

 42
IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
peste 1”

m
40,000

 Capitolul 4. Хирургический блок

43
F E04 B Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in re-

cipienti si aparate de 22x1,0 mm m
25,000

 44
F E04 B Teava rotunda din cupru, EN 13348 montata in re-

cipienti si aparate de 28x1,5 mm m
30,000

 45
IC34C

Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul 22x1 mm buc

8,000

 46
IC34D

Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul 28,0 mm buc

20,000
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 47
IC34D

Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, 
montata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, 
avind diametrul 28x22 mm buc

1,000

 48
IC34J

Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul  22x1 mm buc

5,000

 49
IC34K

Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul exterior de 28,0 mm buc

2,000

 50
IC34K

Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul exterior de 28x22x28 mm buc

2,000

 51
IC34D

Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din 
cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 
13348, avind diametrul d3/4”x22 mm buc

10,000

 52
IC34D

Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din 
cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 
13348, avind diametrul d 1”x28 mm buc

2,000

 53
IC34D

Piese de legatura (Racord Hollender) cu 2 suduri din 
cupru, montata prin sudura cu teava de cupru EN 
13348, avind diametrul d 1 1/4”x28 mm buc

2,000

 54
IC34C

Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul 3/4” buc

10,000

 55
IC34D

Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul 1” buc

2,000

 56
IC34E

Piese de legatura (Niplu) cu 2 suduri din cupru, mon-
tata prin sudura cu teava de cupru EN 13348, avind 
diametrul 1 1/4” mm buc

2,000

 57
ID01B Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4” 

-1” / Robinet pentru O2, 3/4” buc
5,000

 58
ID01B Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 3/4” 

-1” / Robinet pentru O2, 1” buc
1,000
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 59
ID01C Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 1 1/4” 

/ Robinet pentru O2, 1 1/4” buc
1,000

 60
IC40A Bratara ф22

buc
20,000

 61
IC40A Bratara ф28

buc
15,000

 62
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
2,000

 63
Cot otel AISI308 ф42,4х2,6 мм

buc
8,000

 64
Teu otel AISI308 ф42,4х2,6 мм

buc
2,000

 65
IC44A

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de pro-
tectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind 
diametrul de 1 1/4” (L=0,4m/buc) buc

20,000

 66
IE06A

Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare diam. pina la 1” m

55,000

 67
IE07A

Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de 
gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si 
aparate de utilizare conductele avind diametrul de 
pina la 1”, inclusiv

m
55,000

 Capitolul 5. Монтажные материалы

68
DC04B

Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor 
de contractie si dilatatie in betonul de uzura la dru-
muri m

21,000

 69
DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic m3
0,740

 70
DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta m3
0,740

 71
TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

t
2,520

 72
TsI50A5 Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 5 km t
2,520
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 73
TsC54C Strat de fundatie din pietris gr.150mm

m3
1,110

 74
DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in ve-

derea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 t
0,005

 75
DB16D

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, 
cu asternere manuala k=1,5 m2

7,400

 76
TsC59B

Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o 
cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  
teren de categoria 2 100 m3

0,157

 77
TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t 

la distanta  de 15 km t
26,600

 78
TsC58B

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu exca-
vator “o cupa inversa “ cu volumul cupei de 0,15 m3: 
teren de categoria 2 100 m3

1,183

 79
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, sub-
soluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv 
sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3
4,020

 80
AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, 
strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip

m3
15,650

 81
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3
118,300

 82
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3
1,183

 83
AcA15B

Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, 
asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauci-
uc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 
mm / Труба асбоцементная Ду150 для футляров

m
31,000
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 84
IC40E Bratara ф42

buc
40,000

 85
IC40D Bratara ф22

buc
6,000

 86
IC44B

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de pro-
tectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind 
diametrul de 2 1/2” - 4” / Труба водогазопроводная 
(гильза для прохода через стену) ф76х3, 
L=300mm

buc
10,000

 87
IC42A

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 
greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление 
горизонтального газопровода Ду40 к металлич. 
конструкциям, черт. УКГ 7.00 СБ (6 шт)

kg
5,160

 88
IC42B

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 
greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc / Крепление 
газопровода Ду40 на опоре из трубы, черт. УКГ 
11.00 СБ L=2-2,5m (4 шт)

kg
37,240

 89
IC42C

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 
greutatea intre 11 kg  - 30 kg/ buc / Крепление 
газопровода Ду40 на опоре из трубы, черт. УКГ 
11.00 СБ L=3,6m (3 шт)

kg
53,310

 90
IC42A

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 
greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление 
газопровода Ду40 к панелям и блочным стенам, 
черт. УКГ 15.00-03 СБ (51 шт)

kg
22,950

 91
AcD19E

Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton 
simplu sau armat, turnat la canale, executate prin 
exteriorul canalului m2

4,380

 92
AcD22E Prepararea si turnarea betonului В7,5 in fundatia 

canalelor,  in executie prin exterior m3
0,440

 Capitolul 6. Арматура и манометры для 
главного корпуса (поз.5) по этажам и секциям

Capitolul 6.1. Etaj 1
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Capitolul 6.1.1. Sectia 1

93
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 94
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 95
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.2. Etaj 2

Capitolul 6.2.1. Sectia 1

96
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 97
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 98
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.3. Etaj 4

Capitolul 6.3.1. Sectia 1

99
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 100
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 101
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.4. Etaj 5
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Capitolul 6.4.1. Sectia 1

102
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 103
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 104
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.5. Etaj 6

Capitolul 6.5.1. Sectia 1

105
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 106
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 107
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.5.2. Sectia 2

108
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 109
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 110
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.5.3. Sectia 3

111
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000
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 112
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 113
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.6. Etaj 7

Capitolul 6.6.1. Sectia 1

114
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 115
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 116
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.6.2. Sectia 2

117
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 118
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 119
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.6.3. Sectia 3

120
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 121
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 122
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000
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 Capitolul 6.7. Etaj 8

Capitolul 6.7.1. Sectia 1

123
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 124
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 125
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.7.2. Sectia 2

126
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 127
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 128
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.7.3. Sectia 3

129
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 130
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 131
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.8. Etaj 9

Capitolul 6.8.1. Sectia 1
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132
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 133
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 134
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.8.2. Sectia 2

135
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 136
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 137
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.8.3. Sectia 3

138
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 139
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 140
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.9. Etaj 10

Capitolul 6.9.1. Sectia 1

141
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000
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 142
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 143
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.9.2. Sectia 2

144
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 145
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 146
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.9.3. Sectia 3

147
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 148
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 149
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.10. Etaj 11

Capitolul 6.10.1. Sectia 1

150
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 151
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 152
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000
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 Capitolul 6.10.2. Sectia 2

153
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 154
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 155
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.10.3. Sectia 3

156
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 157
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 158
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.11. Etaj 12

Capitolul 6.11.1. Sectia 1

159
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 160
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 161
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.11.2. Sectia 2

162
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000
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 163
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 164
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.11.3. Sectia 3

165
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 166
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 167
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.12. Etaj 13

Capitolul 6.12.1. Sectia 1

168
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 169
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 170
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 Capitolul 6.12.2. Sectia 2

171
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 172
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 173
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000
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 Capitolul 6.12.3. Sectia 3

174
ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj, avind diametrul 
nominal de 3/8” -1/2” / Robinet pentru O2 si vacuum, 
1/2” buc

3,000

 175
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de oxigen, P=10 bar buc
1,000

 176
IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: 

Manometru de vacuum, P=(-1) bar buc
1,000

 

      

                                                                                                          

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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____Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, cad.0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2
Retele exterioare de canalizare

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de terasament
Capitolul 1.1. Camin 

1
TsA14B1

Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m 
adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circu-
lara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m 
executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fun-
datii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate 
naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren mijlociu

m3
2,826

 2
TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

t
1,201

 3
TsI51A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t 

la distanta de 10 km t
1,201

 4
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3
2,120

 5
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3
0,021

 Capitolul 1.2. Tevi 

6
TsC02B1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umidi-
tate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 100 m3

0,153

 7
AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, 
strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip

m3
1,604
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 8
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3
11,181

 9
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor exe-
cutate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, in-
clusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv

m3
6,370

 10
TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3
0,048

 Capitolul 2. Camin C2-1

11
AcE13A

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subter-
ana

m3
0,510

 12
AcE13A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ КЦД-
10 (1 buc);КЦП 1-10-1 (1 buc);КЦ10-6 (1 buc);КЦО-1 
(1 buc);КЦ-7-3 (1 buc);capac usor

buc
1,000

 Capitolul 3. Canalizare

13
AcD18B

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, im-
binate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la 
o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 
mm / se exclud fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, 
teuri)  / Teava PVC ф110 mm

m
19,800

 14
AcD18C

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, 
imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate 
la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 
140-185 mm /se exclud fitinguri PVC (mufe, reductii, 
coturi, teuri)  / Teava PVC ф160 mm (camasa)

m
6,000

 15
AcF12C Proba de presiune a conductelor din polietilena 

montate in transee pentru retelele de alimentare cu 
apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm

m
19,800

 

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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Construirea statiei de oxigen 
si restabilirea retelelor pentru 

gaze medicinale, mun. Chisinau, 
sect. Centru, str. N. Testimiteanu 

29, cad.0100101.574

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Amenajare teritoriu. PG

№

 crt.

Simbol norme si 
cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de 
măsură 

Volum 

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Demontari

1
RpCS20G Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate 

sau ornamentale/ imprejmuiri de tip Eurogard kg
21,6000

 Capitolul 2. Imprejmuiri 

2
CO06B4

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard 
din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton 
armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax 
prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama 
de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa 
C15 la plantarea stilpilor metalici / panou de tip 
Eurogard,sirma zincata ф4,0 mm,h=1,5 m/ consum 
panou de tip Eurogard este egal cu 1,5 m2 ,se mod-
ifica unitatea de masura la : “Stilpi metalici inclusiv 
piese de fixare”  din kg in 0.57 buc/m.l

m
14,0000

 Capitolul 3. Pavaj
3 TsC54A Strat de fundatie din nisip m3 5,4300

 4 DE17B

Pavaje executate din placi de trotuare din beton pre-
fabricat gr=60 asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu ames-
tec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

m2
54,3000

 5 DE10C Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 
100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm m 14,0000

                                                                                   

Proiectant    
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Hârtiei xerox A4 pentru anul 2022 REPETAT

Nr.  10   din    18.03.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IDNO 1003600150783
Adresa Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aliona Grigoraș, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Unita-
te de 

măsu-
ră

Cantitate Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Lot.1 Hârtie xerox A4

1 30192000-
1

Lot.1 Hârtie 
xerox A4 pachet 5022

297x210 mm, 80 gr/m², uni-
tate de măsură: pachet, fie-
care pachet a câte 500 foi

401760,00

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

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

Nu 
Da □

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

Nu 
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea con-
tractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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       IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

      

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

mailto:contestatii@ansc.md


48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.10 din 17.03.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 45233141-9

Lucrari de amenajare a straturilor bitu-
minoase subtiri executate la rece de tip 
Slurry Seal pe traseul R6  Chisinau-Or-
hei-Balti km 51.37-70.85

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

31 916 060,78

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

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

Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.9 din 17.03.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 45233141-9

Lucrari de amenajare a straturilor bitu-
minoase subtiri executate la rece de tip 
Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina 
km 16.00-24.25

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

9 280 275,25

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

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

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

Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601009037
Adresa MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, 

com. Ţînţăreni, str. Ștefan cel Mare 3
Numărul de telefon/fax 0265 33 348, mob. 067214612
Adresa de e-mail ale autorității contractante primtintareni@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://tintareni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, 

lei
 (pentru fiecare lot în parte)

1 45333000-0

Alimentarea cu gaze naturale a 
cartierului locativ din s.Țînțăreni, 
r-nul Anenii Noi (regiunea „Satul 
Nou”, sectorul str.Drumul Viilor, 
D. Cantemir)

1 Lucrări de construcție 2 371 566,66

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice
 

mailto:primtintareni@yahoo.com
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601009037
Adresa MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, 

com. Ţînţăreni, str. Ștefan cel Mare 3
Numărul de telefon/fax 0265 33 348, mob. 067214612
Adresa de e-mail ale autorității contractante primtintareni@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://tintareni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1 45200000-9

Reparația capitală a acope-
rișului Casei de Cultură din 
s.Țînțăreni cu schimbarea 
sarpantei și învelitoarei

1
Lucrări de construcție

1500000.0

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

mailto:primtintareni@yahoo.com
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601009037
Adresa MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, 

com. Ţînţăreni, str. Ștefan cel Mare 3
Numărul de telefon/fax 0265 33 348, mob. 067214612
Adresa de e-mail ale autorității contractante primtintareni@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://tintareni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1 45200000-9
Implimentarea sistemului 
de alimentare cu apă din 
s.Țînțăreni

1
Lucrări de construcție

14166667.0

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice
 

mailto:primtintareni@yahoo.com
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5 din 17.03.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45200000-9

Lucrări de construcție a 
mini-terenului de fotbal 
cu suprafața artificială,  
pe terenul  public din 
cadrul Liceului Teoretic 
“Grigore Vieru” din com. 
Băcioi sat. Băcioi, str.
Independenței, nr.52

1 

Conform caietului de 
sarcini

1 073 313,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

Martie-aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

mailto:primaria@bacioi.md
mailto:primaria.bacioi2011@mail.ru
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 03 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret și Sport sectorul Rîșcani
IDNO 1007601009716

Adresa mun.Chișinău, Kiev 5a
Numărul de telefon/fax 022 44 53 87
Adresa de e-mail ale autorității contractante 022 44 13 29
Adresa de internet ale autorității contractante dets_riscani@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Negru Ludmila  tel: 022-44-53-87

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

achizitii.md

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

Lucrări de reparație a acoperișurilor la 
instituțiile subordonate DETS s.Rîșcani

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor de 
proiectare sau de lucrări 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1

1 45261900-3
Lucrari de hidroizolare a 
acoperisului la IET nr.13, 
str.Romană 14.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 326300,00

Lotul 2

2 45261900-3
Lucrari de hidroizolare a 
acoperisului la IET nr.25, 
str. Grădinilor 69.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 326300,00

Lotul 3

3 45261900-3
Lucrari de hidroizolare a 
acoperisului la IET nr.38, 
str. Grădinilor 23/1.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 326300,00

Lotul 4

4 45261900-3

Lucrari de schimbare a 
acoperisului blocului 
principal si a depozitului 
adiacent la IET nr.41, str. 
Calea Orheiului 77a.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 489550,00

Lotul 5

5 45261900-3
Lucrari de hidroizolare a 
acoperisului la IET nr.56, 
bd. G.Vieru 25.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 244650,00

Lotul 6
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6 45261900-3

Lucrari de hidroizolare 
a acoperisului și de 
schimbare a timplariei (în 
gr. nr. 7, 9,11, 12, 13) la IET 
nr.159, str. G.Madan 85/2.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 489550,00

Lotul 7

7 45261900-3

Lucrari de hidroizolare 
a acoperisului, blocul 
V, la LT”M.Lomonosov”, 
str.G.Madan 83.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 326300,00

Lotul 8

8 45261900-3
Lucrari de hidroizolare a 
acoperisului la LT A.Russo, 
str.A.Russo 10.

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 326300,00

Valoarea estimativă totală: 2855250,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

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

18.03.2022

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

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

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 17.03.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budești
IDNO 1007601008384
Adresa s. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău, nr.131
Numărul de telefon/fax 022418000 /022418001
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilbudesti@gmail.com / budesti@gmail.

com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.budesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Berdan Ecaterina, 022418000 /069327919, con-

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

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

SIA RSAP

contabilbudesti@gmail.com 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1
45316110-9

Renovarea și con-
strucția rețelilor de 
iluminat stradal s. 
Budești cu instalare 
felinare. 

Conform caietului de sarcini

2 457 963,44

Total 2 457 963,44
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □ 

Da □

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

Nu □

Da □ 

mailto:contabilbudesti@gmail.com
mailto:budesti@gmail.com
mailto:budesti@gmail.com
http://www.budesti.md
mailto:contabilbudesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criterii proporționale de calificare și se-
lecție raportate la obiectul contractului:

Conform tabelului de mai jos:

Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Formularul ofertei Anexa 7,

completat semnat de către ofertant 
indicând:

• valoarea fără TVA, ( lei)

• valoarea TVA, ( lei)

• termen de execuție/plată  –  pînă la 
31.12.2023 

• termen de valabilitate  al ofertei – 
se solicită  60 zile (Anexa 8)

Obligatoriu

2 Garanţia pentru ofertă

1%  fără TVA

Anexa 9, cu termenul de 
valabilitate – 60 zile

Sau transfer la cont bancar, copia 
ordinului de plată confirmat prin 
aplicarea ștampilei și semnat 
electronic

Obligatoriu

3

DUAE

Conform formularului.  Prezentarea 
oricărui alt formular DUAE decât cel 
solicitat de către autoritatea contrac-
tantă, poate servi ca temei de desca-
lificare de la procedura de achiziție 
publică.  

Obligatoriu

4 Devizul de cheltuieli Formularele 3, 5, 7 completate și 
semnate de către ofertant

Obligatoriu

5 Grafic de  executare a lucrărilor Original. Confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic. Ane-
xa 10

Obligatoriu

6 Neîncadrarea în situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, 
(art.19, Legea nr. 131 din 03.07.2015)

Original. Confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic. 

Obligatoriu

7 Declarația privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și 
de corupere

Original. Confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic. For-
mularul aprobat prin OMF nr.145 
din 24.11.2020

Obligatoriu

8 Formularul informativ despre ofertant  Original. Confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic. 

Obligatoriu

9 Informații cu privire la obligațiile con-
tractuale față de alți beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic

Obligatoriu
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10 Experiența similară Anexa 12 Declarație privind expe-
riența similară Ofertantul trebuie să 
demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani 
(calculaţi până la data limită de depune-
re a ofertelor): cel puțin  un contract ce 
au avut ca obiect execuţia unor lucrări 
similare cu cele ce fac obiectul contract-
ului ce urmează a fi atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din valoarea viitorului 
contract. Ofertantul va prezenta copia 
contractului si copia procesului verbal 
de dare-primire în exploatare a lucrarilor 
prestate, conform contractului.

și

Anexa 13 Declarație privind lista prin-
cipalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate, operatorul economic 
va demonstra experienţa în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit:

• Prezentarea informație referitor 
la valoarea unui  contract exe-
cutat în ultimul an de activitate 
care să fie egală sau mai mare 
decît valoarea viitorului con-
tract, confirmată prin prezen-
tarea contractelor de antrepriză 
sau subantrepriză, precum şi 
procesele-verbale de recepție la 
finalizarea lucrărilor care atestă 
executarea lucrărilor.

Recomandări la contractele prezentate 
pentru demonstrarea lucrărilor similare.

• Se vor considera contractele de 
experiență similară, doar cele 
care au drept obiect execuția 
unor lucrări smilare: 

Completat și confirmat prin aplicarea 
ștampilei și semnat electronic

Obligatoriu
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11 Demonstrarea capacității tehnice și/sau 
profesională

Anexa 14 Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi echipamentul nece-
sar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului completat și semnat de 
către ofertant. Operatorul economic va 
detine in proprietate, in momentul lan-
sarii licitatiei minimum 75% din dotarile 
necesare executarii prezentei oferte.

In caz de necesitate, pentru demonstrarea 
capacitatii tehnice a ofertantului, Autori-
tatea contractanta poate solicita in cadrul 
etapei de evaluare a ofertelor, suplimentar 
la anexa 14, actele ce atesta dreptul de 
proprietate asupra dotarilor.

Anexa 15 Declarație privind personalul 
de specialitate  propus pentru imple-
mentarea contractului. La momentul 
lansarii licitatiei operatorul va detine 
(angajati) minimum 75% din personal-
ul necesar executarii prezentei oferte. 
Informatia  privind lista specialistilor 
angajati la data lansarii prezentei licitatii 
va fi prezentata sub forma unui act con-
statator al Inspectoratului Fiscal sau alta 
forma acceptata de Autoritatea contrac-
tanta, la etapa evaluarii ofertelor.

  Ofertantul va face dovada numarului 
mediu de angajati pe ultimii 3 ani, nu 
mai mic de 15 angajati, prezentând 
Rapoartele financiare pentru anii 2018-
2020, care sa contina informatia cu 
privire la numarul mediu anual de anga-
jati(anexa 6, pct.4 Raport financiar anual)

Perioada de mobilizare (durata de la 
data primirii dispoziţiei de începere a lu-
crărilor pînă la data începerii executării), 
max. 3 zile calendaristice, 

declarație semnată de către ofertant.

Obligatoriu

12 Avizul Agenției  pentru Supraveghere 
Tehnică 

Anexa 22 Obligatoriu

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

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice - copie, 
confirmat prin aplicarea ștampilei și 
semnat electronic

Obligatoriu

14 Actul care permite executarea tipurilor 
de lucrări solicitate

În conformitate cu prevederile legis-
lației RM (Licența); Copie confirmată 
prin aplicarea ștampilei și semnată 
electronic. 

Obligatoriu

15 Certificatul de atestare

Tehnico-profesională a dirigintelui de 
șantier și electrician autorizat

Copie confirmată prin aplicarea 
ștampilei și semnată electronic

Obligatoriu
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16 Certificate de calitatea lucrărilor, 
prețecția mediului și sănătății și secu-
rității ocupaționale:

Certificat ISO 9001, ISO 14001

Original scanat și semnat electronic. Obligatoriu

17 Certificat bancar de disponibilitate a 
banilor lichizi pentru demararea lu-
crărilor în cuantuml de 3 000 000 lei

Cifra respectivă nu va depăși suma 
necesară pentru finanțarea pîna la 
momentul recepționării primei plăți 
de către ofertant conform contract-
ului  

Confirmat de bancă cu cel mult o zi 
înainte de ziua licitatiei

Obligatoriu

18 Certificat privind lipsa sau existenta 
restanțelor la bugetul public național

Eliberat de Inspectoratul Fiscal va-
labil la ziua petrecerii concursului. 
Copie confirmată prin aplicarea 
ștampilei și semnată electronic.

Obligatoriu

19 Raport financiar Raport financiar pe anul 2019- 2021 Obligatoriu
20 Lichiditate generală Original,  confirmat prin aplicarea 

ștampilei și semnat electronic. Li-
chiditate generală pentru anul 2021 
(active circulante/datorii curente 
x 100): Autoritatea contractantă 
stabilește drept cerință minimă ca 
valoarea indicatorului respectiv să fie 
peste 150%

Obligatoriu

21 Informaţie privind disponibilitatea de 
personal atestat în domeniul securității 
și sănătății în muncă

- copia certificatului de atestare și a 
legitimației,

- extras din procesului verbal al comis-
iei de atestare,

Obligatoriu

22 Demonstrarea accesului la personal/ un orga-
nism tehnic de specialitate, care să garanteze 
asigurarea unui controlul al calităţii

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la labora-
toare de încercări și teste a materialelor ce 
vor fi utilizate, în conformitate cu natura și 
specificul lucrărilor ce fac obiectul viitoru-
lui contract

Obligatoriu

23 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 
3 ani

Minimum 6 000 000 MDL. Aceasta ci-
fra va consolida siguranta Autoritatii 
Contractante in faptul ca operatorul 
economic isi va onora obligatiile con-
tractuale, in faptul ca va putea aco-
peri eventuale prejudicii generate de 
executarea necorespunzatoare a ob-
ligatiilor contractuale, sau cele legate 
de termenul de garantie. Bilantul  
financiar pe 3 ani precedenti.

Obligatoriu

24 Garanția pentru lucrări executate Minim 5 ani din momentul semnării 
procesului-verbal de recepție la ter-
minarea lucrărilor

Obligatoriu
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25 Garanția de bună execuție (operator 
economic desemnat câștigător)

Pentru câștigător - 5 % din valoarea 
contractului fără TVA. (operator eco-
nomic desemnat câștigător).

a)Garanția de bună execuție – emisă 
de o bancă comercială – cu nota: 
“Pentru garanţia de bună-execuție a 
contractului” la LP nr. ___________ 
din___________”.Original, cu aplica-
rea ștampilei umede a băncii. 

b) Sau transfer la cont bancar, copia 
ordinului de plată confirmat prin 
aplicarea ștampilei și semnăturii 
electronice, care va fi returnată în 
termen de 15 zile de la încheierea 
procesului verbal de recepție la ter-
minarea lucrărilor.

Obligatoriu

Notă:

În caietul de sarcini unde sunt indicate denumiri de mărci și/sau producători se adaugă cuvîntul “sau echivalentul” 
(analogul) cu păstrarea specificațiilor tehnice solicitate.

II. Alte informații:

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

18.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □ V
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Renovarea și construcția rețelilor de iluminat stra-

dal s. Budești cu instalare felinare. 

Perioada de execuție pînă la 31.12.2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 22 din 14.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Localitate Municipiul Chișinău

IDNO 1006601000129 

Adresa str. 31 August 1989, 80

Număr de telefon/fax 022 578 235/022 578 235

E-mail Vadim.sobol@mfa.gov.md
Adresa de internet http://www.mfa.gov.md
Persoana de contact Vadim Sobol
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preț

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii v       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță și suport tehnic a paginilor web a 

MAEIE și MDOC
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1641306702155

Data publicării: 04 ianuarie 2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049643/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 2-  Ghesar SRL

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 22 din 27 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de prin Cererea Ofertelor de preț ofertan-
tului:

Denumire Ghesar SRL
IDNO 1014600034005
Date de contact 

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

info@ghesar.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de mentenantă și 

suport tehnic a paginilor 
web a MAEIE și MDOC

72212224-5         1 ocds-b3wdp1-MD-
1641306702155/G/22

318000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu v       

Da □        

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

Nu v        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        /2022 din                     .2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail ----
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU  inna.sargu@sfs.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de monitorizare a unităților de transport (GPS)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1643535212979 

Data publicării: 30 ian 2022, 11:40
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1643535212979?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:  4

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

 
 
 

mailto:inna.sargu@sfs.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643535212979
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643535212979?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643535212979?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire IM MOLDCELL SA
IDNO 1002600046027
Date de contact 

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

str. Belgrad 3, 079400570, o.popa@moldcell.md, mol-
dcell.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de monitorizare a unită-
ților de transport (GPS) 63700000-6 90 buc _____/2022 191 880,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:o.popa@moldcell.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 07.03.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Sevicii

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a 
drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, 
km 92,62 – 123,62

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643028610219

Data publicării: 24.01.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1643028610219?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 18.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ”Simbo-Proiect” S.R.L.
IDNO 1008600013896

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 31, bl. 3, ap. 116

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de proiectare pentru actu-
alizarea proiectului de reabilitare a 
drumului R14 R6 – Codrul Nou – So-
roca – Unguri – frontieră cu Ucraina, 
km 92,62 – 123,62

71300000-1 1

06-15/81

din

03.03.2022

2 031 252,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 06 din 15.03.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Suma estimativă a procedurii 96900,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Mobilier și inventar pentru Ospătărie

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1644217132559
Data publicării: 07.02.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21051288/

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

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644217132559
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051288/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 03 din  25.02.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire  SRL Limani-Grup
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str-la Studenților4/2, of.505

Tel.: 079476449

Email: diana.limani @mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 2 

Scaune

39100000-
3

100 buc 15 din 
04.03.2022

33140,00 39768,00

TOTAL 33140,00 39768,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Inoxplus
IDNO 1011600039984
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Rareș Petru, 36, of. 48

Tel.: 078262888

Email: tendere@inox.md  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

 
 
 
 
 

mailto:deniadi_nataly@mail.ru
mailto:tendere@inox.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Cărucior Inox cu 3 
polițe pe rotile

39100000-
3 3 buc 16 din 

04.03.2022
26010,00 31212,00

TOTAL 26010,00 31212,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din________2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet www.sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU       
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 pri-
vind achizițiile publice.

Tipul obiectului Contractului de achiziție/ Acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de întreținere a numărului FREEPHONE

(Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică)

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link:https: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:inna.sargu@sfs.md
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

3. Date cu privire la atribuirea Contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 11.02.2022 s-a decis atribuirea Contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Instituția Publică “Serviciul Tehnologia 
Informației și Securitate Cibernetică”

IDNO 1003600096694
Date de contact 

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

stisc@stisc.gov.md, 022 820-900

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din Contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data Contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1. Servicii de întreținere a numă-
rului FREEPHONE 

(Serviciul Tehnologia Informați-
ei și Securitate Cibernetică)

64215000-6

pentru
45 linii conco-

mitente

Nr. 103/2022 din 
21.02.2022

300 000,00
lei MD

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind Contractul (Contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:stisc@stisc.gov.md
tel:022820900
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din________2022  

                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet www.sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU       
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice.

Tipul obiectului Contractului de achiziție/ Acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de telefonie fixă
Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: -
Link:https: -

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

mailto:inna.sargu@sfs.md
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Date cu privire la atribuirea Contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 1 din 14.02.2022 s-a decis atribuirea Contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire S.A. “Moldtelecom”
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

bps@moldtelecom.md, 022 570-648

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din Contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data 
Contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.
Servicii de telefonie fixă 64215000-

6

Pentru toate nu-
merele de telefoa-
ne din subdiviziu-

nile SFS

Nr. 106/2022 
din 22.02.2022

900 800,00

lei MD

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind Contractul (Con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

tel:022820900
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din________2022  

                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet www.sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU       
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice.

Tipul obiectului Contractului de achiziție/ Acordu-
lui-cadru

Bunuri □      

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Timbre poștale pentru corespondența sediilor 

SFS
Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: -
Link:https: -

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

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

mailto:inna.sargu@sfs.md
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Date cu privire la atribuirea Contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 11.02.2022 s-a decis atribuirea Contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.S. „Poșta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

anticamera@posta.md, 022 251-200

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din Contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data 
Contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.

Timbre poștale pentru 
corespondența sediilor 

SFS
22410000-

7

7 000 buc Nr. 104/2022 
din 21.02.2022

389 100,00

lei MD20 000 buc
35 000 buc
2 000 buc
2 500 buc
2 000 buc

50 000 buc
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind Contractul (Con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

tel:022820900
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 47/22AA din 11.03.2022   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Accesorii de birou 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642765111937 

Data publicării: 21.01.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1642765111937?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 102/22 din 25.02.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642765111937
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642765111937?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642765111937?tab=contract-notice
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Denumire ”Artisoro” SRL
IDNO 1019600035395
Date de contact 

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

MD-2005, str. Octavian Goga, 25, of. 1, mun. Chi-
șinău, tel. 069101304; e-mail: artisoro@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

Denumire SC ”Pro-Mapix” SRL
IDNO 1005600002635
Date de contact 

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

MD-2071, str. Alba-Iulia 188, ap. 86, mun. Chiși-
nău, tel. 079469750; e-mail: probirotica@gmail.
con 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor

Denumirea opera-
torului economic

Cod CPV Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma, lei,
inclusiv 

TVA

Accesorii de birou 

1 Lotul nr. 2    
Mape pentru 
documente la 
semnat

”Artisoro” SRL 30192000-1 50 buc. Nr. 304 din 
09.03.2022

968 094,00

2 Lotul nr. 3                      
Mapă arhivă

13 400 amb.

3 Lotul nr. 8                           
Hârtie foto A6

SC ”Pro-Mapix” SRL 30192000-1 50 000 buc. Nr. 337 din 
11.03.2022

236 784,00

4 Lotul nr. 9                           
Peliculă pentru 
laminare A4 

10 500 foi

5 Lotul nr. 10                         
Peliculă adezivă 
interioară
(format -  A4 )

8 400 foi

6 Lotul nr. 13              
Etichete ordinare 
50 mm x 30 mm

1 buc.
(500 rulouri)

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

mailto:artisoro@mail.ru
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 49/22AA din 14.03.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600024700

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

Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259

E-mail asp@asp.gov.md

Pagina web oficială www.asp.gov.md

Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Consumabile utilizate în procesul de confecționare a ștampilelor de 
birou

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642425232484

Data publicării: 17.01.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1642425232484?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 
(două)

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 2 (două)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 90/22 din 18.02.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642425232484
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642425232484?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642425232484?tab=contract-notice
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Denumire „Pro-Mapix” SRL

IDNO 1005600002635

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

MD-2071, str. Alba Iulia, 188, ap.86, mun. Chișinău, tel. 
079469750, 
e-mail: probirotica@gmail.com  

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1
Lotul nr. 1

Suport pentru ștampilă rotundă 

„Pro-Mapix” SRL 30190000-7

210 buc.

Nr. 342 
din 14.03.2022

15 120,00

2
Lotul nr. 2

Suport pentru ștampilă rotundă 650 buc.
50 668,80

3
Lotul nr. 4

Suport pentru ștampilă rotundă 5 buc.
774,00

4
Lotul nr. 5

Suport pentru ștampilă dreptunghiu-
lară

190 buc.
12 540,00

5
Lotul nr. 6

Suport pentru ștampilă dreptunghiu-
lară

200 buc.
15 000,00

6 Lotul nr. 10
Suport pentru ștampilă dreptunghiu-

lară 60 buc.
7 979,76

7 Lotul nr. 12
Suport pentru ștampilă dreptunghiu-

lară 50 buc.
6 240,00

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

mailto:probirotica@gmail.com
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4),

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 1 din 10.03. 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni

Localitate Or. Dondușeni

IDNO 1003604150574

Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

Număr de telefon/fax 0 251 2 32 05

E-mail 0 251 2 32 05

Adresa de internet srdonduseni@ms.md

Persoana de contact Liliana  Scorțescu, 0 78825115 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medicală ce prestează servicii medicale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Obiectul de achiziție Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2022 

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643204757565    
Data publicării: 26.01.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1643204757565    

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643204757565
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 17.02. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Biosistem MLD
IDNO 1010600028148
Date de contact 

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

22808719

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 ALT(GPT) 33000000-0 3000ml Nr.1/24.02.2022 5970
AST(GOT) 33000000-0 3000 ml Nr.1/24.02.2022 5970

Albumina 33000000-0 500 ml Nr.1/24.02.2022 400

Fosfataza alcalină 

33000000-0

100 ml

Nr.1/24.02.2022 248

Alfa-amilaza  33000000-0 2000 ml Nr.1/24.02.2022 18680

Bilirubină totală 33000000-0 3000 ml Nr.1/24.02.2022 2730

Bilirubină directă  33000000-0 100 ml Nr.1/24.02.2022 92

Calciu 33000000-0 150 ml Nr.1/24.02.2022 169,5

Cholesterol total 33000000-0 2000 ml Nr.1/24.02.2022 2900

LDL Colesterol 33000000-0 160 ml Nr.1/24.02.2022 3923,2

HDL Colesterol 33000000-0 160 ml Nr.1/24.02.2022 2336

Ureea 33000000-0 2500 ml Nr.1/24.02.2022 5050

Creatinină 33000000-0 2500 ml Nr.1/24.02.2022 1400

Glucoza 33000000-0 2000 ml Nr.1/24.02.2022 1120

Magneziu 33000000-0 100 ml Nr.1/24.02.2022 161

Proteină totală 33000000-0 500 ml Nr.1/24.02.2022 400

Trigliceride (Triglicerides) 33000000-0 2000 ml Nr.1/24.02.2022 3300

Acid uric 33000000-0 1000 ml Nr.1/24.02.2022 1630

Hemoglobina glicozilata (HbA1c) 33000000-0 72 ml Nr.1/24.02.2022 5721,12

GGT 33000000-0 250 ml Nr.1/24.02.2022 935

Creatinină  totală kinase (CK) 33000000-0 450 ml Nr.1/24.02.2022 5791,5

Creatinină kinase MB (CK MB) 33000000-0 450 ml Nr.1/24.02.2022 10336,5
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Multi Calibrator  biochimie 33000000-0 25 ml Nr.1/24.02.2022 1430,5

Multi Control ser normal 33000000-0 25 ml Nr.1/24.02.2022 1430,5

Multi Control ser patologic 33000000-0 25 ml Nr.1/24.02.2022 1430,5

Iron-Ferozine 33000000-0 100 ml Nr.1/24.02.2022 282

Lipase 33000000-0 192 ml Nr.1/24.02.2022 6618,24

Cuvă pentru ser, 2 ml 33000000-0 8000buc Nr.1/24.02.2022 4720

Rotor de reacție 33000000-0 75set Nr.1/24.02.2022 132654,75

Soluție concentrate de spălare 33000000-0 1fl Nr.1/24.02.2022 2033,54

Soluție de spălare neconcentrată 33000000-0 1fl Nr.1/24.02.2022 954,26

Soluție concentrate de sistem 33000000-0 2fl Nr.1/24.02.2022 3684

Lampă fotometrică A 25 33000000-0 2buc Nr.1/24.02.2022 4020,34

2 Set pentru determinarea ASO (la-
tex+test cu control + și -)

33000000-0 32ml Nr.1/24.02.2022 1244,8

3 Set pentru determinarea RF (la-
tex+test cu control + și -)

33000000-0 32ml Nr.1/24.02.2022 1244,8

4 Set pentru determinarea CRP (la-
tex+test cu control + și -)

33000000-0 32ml Nr.1/24.02.2022 1378,88

5 Teste pentru glucoză 33000000-0 6000 teste Nr.1/24.02.2022 27780
Material de control N 33000000-0 10ml Nr.1/24.02.2022 63

Material de control P 33000000-0 10ml Nr.1/24.02.2022 63

6 Diluent 33000000-0 15set Nr.1/24.02.2022 13491,45
Lyse , soluție p/u lizare 33000000-0 8set Nr.1/24.02.2022 9812

Rince , soluție p/u spălare 33000000-0 18set Nr.1/24.02.2022 5887,26

Probe ,soluție concentrată p/u 
spălare

33000000-0 15fl Nr.1/24.02.2022 7193,55

Material de control 33000000-0 3set Nr.1/24.02.2022 5675,49

Hârtie termo 33000000-0 50buc Nr.1/24.02.2022 974,5

7 Set p/u determinarea helmintozei 
cu soluție de îmbogățire eter și for-
malină, cu dispozitiv de filtrare

33000000-0
120buc

Nr.1/24.02.2022 4509,6

Denumire SRL GBG MLD

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

068600689

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Anti micoplasma homis IgG 33000000-0 1set Nr.5/25.02.2022 1482
2 Anti hlamidia trahomatis IgG 33000000-0 1set Nr.5/25.02.2022 1569,6
3 CMV IgG 33000000-0 1set Nr.5/24.02.2022 960
4 HBsAg 33000000-0 6set Nr.5/24.02.2022 3276
5 Anti HCV sumar 33000000-0 3set Nr.5/25.02.2022 1692
6 Anti Hbcor sumar 33000000-0 1set Nr.5/25.02.2022 696
7 Anti HAV IgM 33000000-0 1set Nr.5/24.02.2022 1558,8
8 Anti HDV 33000000-0 1set Nr.5/24.02.2022 1920
9 Țoliclon Anti A 33000000-0 70ml Nr.5/25.02.2022 252

10 Țoliclon Anti B 33000000-0 70ml Nr.5/25.02.2022 252
11 Țoliclon  Anti D Super 33000000-0 80ml Nr.5/24.02.2022 576
12 Țoliclon  Anti D IgM+IgG 33000000-0 20ml Nr.5/24.02.2022 165,6
13 Anse cu periuță citologică, sterilă, 

ambalaj individual, de tip Cervex 
Bruch 

33000000-0
500buc

Nr.5/24.02.2022 1164

 

Denumire SRL Profilabdiagnostic
IDNO 100960045502
Date de contact 

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

22882516

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Expres  troponina I c 33000000-0 150 teste Nr.6/25.02.2022 1782
2 Set expres teste anticorpii Helico-

bacter pilori IgG
33000000-0 200teste Nr.6/25.02.2022 2743,2

3 Expres teste p/u determinarea sân-
gelui occult în mase fecale

33000000-0 50teste Nr.6/25.02.2022 558,9

4 Dozator automat cu verificare me-
trologică 1000-5000 ml

33000000-0 1buc Nr.6/25.02.2022 690

5 Test cartidj D dimer, p/u tromboze 33000000-0 250buc Nr.6/25.02.2022 9519,675
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Denumire SRL Sanmedico
IDNO 1003602008154
Date de contact 

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

069495565

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Protrombin leofilizat AO 230-040 33000000-0 5set Nr.7/25.02.2022 4428
2 Fibrinogen 

AO 511-050

33000000-0
1set

Nr.7/25.02.2022 2484

3 Buffer pentru fibrinogen

AO 590-125

33000000-0
2fl

Nr.7/25.02.2022 702

4 Plasma de control Normal 33000000-0 3ml Nr.7/25.02.2022 288,36
5 Plasma de control Patogen 33000000-0 3ml Nr.7/25.02.2022 288,36
6 Cuve pentru coagulometru Coa-

tron X 
33000000-0 3000buc Nr.7/25.02.2022 3528

7 T3 33000000-0 6set Nr.7/25.02.2022 4308,0984
8 T4 33000000-0 6set Nr.7/25.02.2022 4503,6
9 TSH 33000000-0 10set Nr.7/25.02.2022 7668

10 Anti TPO 33000000-0 1set Nr.7/25.02.2022 891
11 Anti Tg 33000000-0 1set Nr.7/25.02.2022 891

Denumire SRL Ecochimie
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

22109111

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Container p/u urină cu capac, 
100ml

33000000-0 2000buc Nr.4/25.02.2022 2374,8

2 Hârtie termo, L 5cm, pentru Reader 33000000-0 70rul Nr.4/25.02.2022 656,88
3 Hârtie termo p/u Stat fax L 5,7 cm 33000000-0 30rul Nr.4/25.02.2022 161,64
4 Hârtie termo p/u Stat fax L 11 cm 33000000-0 10rul Nr.4/25.02.2022 143,04
5 Lampă p/u microscop 6v,20w 33000000-0 10buc Nr.4/25.02.2022 479,88
6 Lampă p/u Stat fax 6 v, 10 w 33000000-0 5buc Nr.4/25.02.2022 242,28
7 Hârtie de filtru 33000000-0 5kg Nr.4/25.02.2022 478,8
8 Ulei de imersie ( fl. 50ml,100 ml) 33000000-0 500ml Nr.4/25.02.2022 143,95
9 Pipete virusologice sterile p/u an. 

generală  a sângelui
33000000-0 500buc Nr.4/25.02.2022 684

10 Eprubete plastice conice p/u cen-
trifugare de la10- până la12 ml

33000000-0 20000buc Nr.4/25.02.2022 9360

11 Eprubete Eppendorf cu dop,volum 
1,5 ml

33000000-0 1000buc Nr.4/25.02.2022 168

12 Azur II 33000000-0 0,1kg Nr.4/25.02.2022 1078,8
13 Eozin H 33000000-0 0,1kg Nr.4/25.02.2022 468
14 Albastru de metilen 33000000-0 0,1kg Nr.4/25.02.2022 621,6
15 Marcher pe sticlă 33000000-0 30buc Nr.4/25.02.2022 647,64
16 Camera Goreaev 33000000-0 1buc Nr.4/25.02.2022 143,988
17 NaCl chimic curat, fl 1 kg 33000000-0 10fl Nr.4/25.02.2022 616,8

Denumire SRL Biotechlab
IDNO 1004600067330
Date de contact 

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

069831016

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 NaCl chimic curat, fl 1 kg 33000000-0 10fl Nr.2/25.02.2022 616,8

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21 din 14.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Localitate Municipiul Chișinău

IDNO 1006601000129 

Adresa str. 31 August 1989, 80

Număr de telefon/fax 022 578 235/022 578 235

E-mail Vadim.sobol@mfa.gov.md
Adresa de internet http://www.mfa.gov.md
Persoana de contact Vadim Sobol
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Licitatie deschisă

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri v       
Servicii  □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Licențe Microsoft 365 E3, E5
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637928160805

Data publicării: 26 noiembrie 2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047649/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3 -   Softline International SRL
- BTS PRO SRL
- Moldcell SA
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 21 din 07 februarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de prin Cererea Ofertelor de preț ofertantului:

Denumire Softline International SRL
IDNO 1010600019136
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

info@softline.md

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

Da □       Nu v       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu v      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Licențe Microsoft 365 E3 E5 4800000-08         1 MD-
1637928160805

4012615,20

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

2. Alte informații:

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

Nu v       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 46 din 17.03.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Cristina Burlac

tel: 022-26-46-48

e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimentelor și a 
calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției 
alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de 
măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plan-
telor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, sigu-
ranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul 
alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru Oficiul Central al ANSA, anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639484825537

Data publicării: 14.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639484825537?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

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

 

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639484825537?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639484825537?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 2 din 05.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Adresa: MD-2012 , mun. Chișinău, str. Columna, 92

Telefon: 022-211-225

e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

Pagină web: https://lukoil.md/ro/
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

Suma 
contrac-

tului, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 1 Oficiul Central ANSA
1.1 Benzina A95 09200000-

1
41 000 litri 02 LD

11.01.2022

781 460,00
977 420,001.2 Motorina EURO 5 12 000 litri 195 960,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □       
Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
https://lukoil.md/ro/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.03 din 02.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea de Apel Chișinau

Localitate Republica Moldova, Chișinău

IDNO 1013601000059

Adresa MD-2043, mun.Chişinău, str. Teilor 4

Număr de telefon/fax  022 409 105/022 635432

E-mail vasile.cuculescu@justice.md

Adresa de internet https://cac.instante.justice.md/

Persoana de contact Vasile Cuculescu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii        

Obiectul de achiziție Serviciilor poștale

Anunțul de participare Nr.: 21048353  
Data publicării: 09.12.2021
Link:  :    ocds-b3wdp1-MD-1639044192219

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 1(unul)

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

 
 
 
 

https://cac.instante.justice.md/


102

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12 din  23.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Poșta  Moldovei

IDNO 1002600023242

Date de contact 

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

mun. Chișinău, bd. ștefan cel Mare,134

022 271 516/ 022 224 290,anticamera@posta.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii poștale 64100000-7 1      22/01

14.01.2022.

610 000.00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din 28.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea de Apel Chișinau

Localitate Republica Moldova, Chișinău

IDNO 1013601000059

Adresa MD-2043, mun.Chişinău, str. Teilor 4

Număr de telefon/fax 022 635432

E-mail vasile.cuculescu@justice.md

Adresa de internet https://cac.instante.justice.md/

Persoana de contact Vasile Cuculescu

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii        

Obiectul de achiziție Servicii de cleaning (curățenie și igienă)

Anunțul de participare Nr.: 21048270

Data publicării: 08.12.2021
Link:  :    ocds-b3wdp1-MD-1638960594587

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 5(cinci)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5(cinci)

 
 

https://cac.instante.justice.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 15 din  30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Terra Facility”SRL

IDNO 1010600034214

Date de contact 

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

Str. Constantin Tănase 9,of,12, mun. Chișinău

022 22 12 98/ terrafacility@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de cleaning (curățenie și 
igienă)

90900000-6 1      22/03

17.01.2022.

403 140.00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02 din 28.02.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Curtea de Apel Chișinau

Localitate Republica Moldova, Chișinău

IDNO 1013601000059

Adresa MD-2043, mun.Chişinău, str. Teilor 4

Număr de telefon/fax 022 635432

E-mail vasile.cuculescu@justice.md

Adresa de internet https://cac.instante.justice.md/

Persoana de contact Vasile Cuculescu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii        

Obiectul de achiziție Servicii de pază fizică și tehnică

Anunțul de participare Nr.: 21048268 
Data publicării: 08.12.2021
Link:  :    ocds-b3wdp1-MD-1638959238855

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 2(doi)

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2(doi)

 
 
 
 

https://cac.instante.justice.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 13 din  27.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IS SERVICII PAZA A MAI
IDNO 1010600043506

Date de contact 

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

mun. Chișinău,str, Mitropolit Varlaam,79

022 256 256/022 232 071 secretariat@serviciipaza.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de pază fizică și tehnică 79700000-1 1      22/02

13.01.2022.

814 659,70

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

2. Alte informații:

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

Nu         

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din________2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon/fax 022 82-32-92, 82-32-63
E-mail inna.sargu@sfs.md
Adresa de internet www.sfs.md
Persoana de contact Inna ȘARGU-RUSU       
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

În conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.840 din 
26.07.2004 și Anexa nr.1 la Hotărîrea vizată.

Conform Regulamentului cu privire la acordar-
ea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii  al 
autorităţilor  administraţiei publice aprobat prin 
Hotărîrea de Guvern nr. 546 din 20.07.2011.

Tipul obiectului Contractului de achiziție/ Acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie pentru Autoritățile Publice 
(Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică)

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link:https: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:inna.sargu@sfs.md


108

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

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

3. Date cu privire la atribuirea Contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 11.02.2022 s-a decis atribuirea Contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Instituția Publică “Serviciul Tehnologia 
Informației și Securitate Cibernetică”

IDNO 1003600096694
Date de contact 

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

stisc@stisc.gov.md, 022 820-900

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din Contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data Contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1. Servicii de telefonie pentru Au-
toritățile Publice (Serviciul Teh-
nologia Informației și Securitate 

Cibernetică)

64215000-6

pentru
455 numere

Nr. 102/2022 din 
21.02.2022

300 000,00
lei MD

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind Contractul (Con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:stisc@stisc.gov.md
tel:022820900
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din15.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Saci și pungi din polietilenă -2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644406546740/ 21051473
Data publicării: 09.02.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644406546740?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1  din 02.03. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire «Medglobalfarm» SRL

IDNO 1016600000765

Date de contact 

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

MD-2068, mun.Chișinău, str.Miron Costin,17/7 of.71,Telefon/fax:   (022) 
52-30-90,            

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Saci  galbeni pentru deșeurile 
medicale (700 x 1100 mm,  
volumul de 120L)

19640000-4
8000/buc

218/10.03.2022
48 000,00

2. Saci galbeni pentru deșeurile 
medicale (600 x 900 mm, vo-
lumul de 50 L)

19640000-4
15000/buc 

218/10.03.2022
66 000,00

Total 114 000,00

Denumire SRL «BELNIS»
IDNO 1002600002265
Date de contact 

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

MD-2059, mun.Chișinău, str.Petricani, 19/1, Telefon/fax: (022) 52-
34-32 / 53-09-31/295-611, E – mail:belnismanager@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA
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3 Saci galbeni pentru deșeurile me-
dicale (450 x 700 mm, volumul de 
50L)

19640000-4
15 000/buc

219/14.03.2022
38 160,00

4 Saci pentru transportarea cada-
vrelor

19640000-4 400/buc 219/14.03.2022 57 600,00

Total 95 760,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 03- MD-1641821951354 din 16.03.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
E-mail 026923286
Adresa de internet municipiulhincesti@gmail.com
Persoana de contact primariahincesti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale de nivelul 
I, obiectul principal de activitate fiind promovarea 
intereselor și soluţionarea problemelor colectivită-
ţilor locale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

□ Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de amenajare și salubrizare a municipiului 

Hîncești pentru 2022
Anunțul de participare Nr.: MD-1641821951354

Data publicării: 10 ian 2022, 15:56
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1641821951354

Criteriul de atribuire utilizat □ Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641821951354
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 01- MD-1641821951354 din 14.02.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.M. REGIA AUTOSALUBRITATE, REPARAȚII ȘI 
AMENAJARE

IDNO 1003605009819
Date de contact 

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

MD-3401, mun. Hîncești str. 31 August 1989/4, 026925721, 
069558412, regia.ara@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie □ Da □       

Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      

□ Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □   

□ Nu □      

 
 
 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 LOT 1. Amenajarea  și salubriza-
rea municipiului Hîncești 90600000-3 lot 35

22.02.2022 6704236,39

2 LOT 2. Amenajarea parcului mu-
nicipal Hîncești 90600000-3 lot 35

22.02.2022 702532,52

3 LOT 3. Amenajarea cimitirului 
nou 90600000-3 lot 35

22.02.2022 221276,18

4 LOT 4. Amenajarea cimitirului 
vechi 90600000-3 lot 35

22.02.2022 171953,95

5 LOT 5. Servicii comunale de ilu-
minat stradal 90600000-3 lot 35

22.02.2022 1200000,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.23 din 16.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul national de securitate publică
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1013601000509
Adresa Str. Doina, 102
Număr de telefon/fax 069484989
E-mail insp@igp.gov.md; daniela.bunacale@igp.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Daniela Bunăcale
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare

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

Automobilele sunt în perioada de garanție, orice 
modificare, instalare optională va anula garanția 
conform contractului de Vînzare-cumpărare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică a automobilelor aflate 
în perioada de garanție

Anunțul de participare Nr.: 2
Data publicării: 
Link:  

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

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

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

mailto:insp@igp.gov.md
mailto:daniela.bunacale@igp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din 28.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA ”DAAC-HERMES”
IDNO 1002600009035
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, daac-hermes.md 

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

Da □       Nu □     

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Dacia DUSTER III, a.p.2021, 1.5 dCi, 
4x4, Euro 6 50110000-9 6 deserviri tehnice

14 din 
31.01.2022 659 560,00

2 Dacia DUSTER III, a.p.2019, 1.3 TCe, 
4x4. 50110000-9 3 deserviri tehinice 14 din 

31.01.2022 22 663,00

3 Șkoda SUPERB B8 FL, a.p.2021, 2.0TSI, 
DSG7 50110000-9 4 deserviri tehnice 14 din 

31.01.2022 109 566,00

4 Ford TRANZIT, M2 460EF, a.p.2021, 
2.2 TDCi 50110000-9 2 deserviri tehnice 14 din 

31.01.2022 35 302,00

5 Șkoda Octavia A8 Combi,1,4 TSI 50110000-9 3 deserviri tehinice 14 din 
31.01.2022 76 012,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 15.03.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon/fax 022 85-72-41/022 75-15-69
E-mail imsp_scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact Ursu Aurica, 022 85-72-38, achizitii21@bk.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul princi-
pal de activitate: prestarea asistenței medicale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri R       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse de uz medical și preparate magistrale

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1641823672757
Data publicării: 10.01.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21049800/

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

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

Nr. oferte primite Total: 13
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: DA
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: DA

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641823672757
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1  din 23.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Pharmony” SRL

IDNO 1015600025123

Date de contact 

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

MD-2003, str. Durlești, 4, or. Chișinău, Republica Mol-
dova; 

tel. 062101669, 069646604; 

info@pharmony.md; 

www.pharmony.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 8 

Mănuși preîmbibate cu loțiune 
ușor parfumată p/u spălarea 
corpului fără clătire, fără uscare 
N10-12 în amb.

33600000-6 250 amb

Nr. 21049800/3

din 
03.03.2022

39 600,00

Denumire „Lifemed Group” SRL

IDNO 1016600014720

Date de contact 

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

MD-3733, str. Răzeșilor, 9, s. Trușeni, mun. Chișinău, 
Republica Moldova; 

tel. 079511992, 079997471; 

lifemedgr@gmail.com.
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

 

mailto:info@pharmony.md
mailto:lifemedgr@
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul 26 

Pensa chirurgicală standard, 
200mm

33600000-6 7 buc

Nr. 21049800/6

din 
11.03.2022

471,00

2 Lotul 37 

Lame pentru bisturii
33600000-6 30 buc

Denumire „Tehoptimed” SA
IDNO 1003600087162

Date de contact 

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

MD-2036, str. Măria Drăgan, 19/a, mun. Chișinău, Re-
publica Moldova; 

tel. 022 473769 

info@tehoptimed.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 11 
Pungă p/u gheață 33600000-6 5 buc Nr. 21049800/5

din 02.03.2022 4 302,17

2
Lotul 28
Foarfece chirurgical STANDARD 
17 cm

33600000-6 33 buc

3 Lotul 32 Spirtieră 33600000-6 2 buc
4 Lotul 36 Bisturiu chirurgical 33600000-6 50 buc

Denumire „Polisano Prim” SRL
IDNO 1005600003425

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

MD-2011, str. Costiujeni, 6/2, or. Codru, mun. Chișinău, Repu-
blica Moldova; 
tel. 022 285799
directorcomercial@polisanoprim.md
www.polisanoprim.md

mailto:info@
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Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lotul 7

Lancete (acușoare) sterile Clever 
Chek

33600000-6 2 000 buc

Nr. 21049800/1

din 
07.03.2022

10 173,60

2

Lotul 22

Teste p/u aprecierea concentra-
ției glicemiei tip TD 4209 Clever 
Chek N50

33600000-6 50 amb

Denumire „Medglobalfarm” SRL
IDNO 1016600000765

Date de contact 

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

MD-2068, str. M. Costin, 17/2 ap. (of.) 71, mun. Chiși-
nău, Republica Moldova; 

tel. 022 523090

medglobalfarm@mail.ru

www.medglobalfarm.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul 15 Scutece pentru maturi 
Large 33600000-6 10 000 buc

Nr. 21049800/2

din 
09.03.2022

82 800,00

2 Lotul 16 Scutece pentru maturi 
Medium 33600000-6 4 000 buc
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Denumire „GBG-MLD” SRL
IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

MD-2014, str. Albișoara, 64/2, mun. Chișinău, Republi-
ca Moldova; 

tel. 022 547373

office@gbg.md

www.gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lotul 6 INDICATOR 180/60 N 
1000 Medtest control sterilizare 

(teste + registru)
33600000-6 4 set

Nr. 21049800/4

din 
10.03.2022

140 194,20

2
Lotul 14 

Salfetă/Tampon steril  îmbibată 
cu alcool N 150

33600000-6 2 600 amb

3
Lotul 27 

Suport pentru perfuzii
33600000-6 10 buc

4 Lotul 29 Foarfece pentru tăierea 
pansamentelor 16 cm 33600000-6 4 buc

Denumire „Ecochimie” SRL
IDNO 1002600052156

Date de contact 

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

MD-2060, str. Valea Crucii, 2, ap. (of.) 85, mun. Chiși-
nău, Republica Moldova; 

tel. 022 109111, 022 109222;

info@ecochimie.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Lotul 2

Cutii pentru incinerarea deșe-
urilor medicale 10 L cu saci de 
polietilenă.

33600000-6 1 000 buc

Nr. 21049800/7

din 
11.03.2022

31 350,98

2

Lotul 3 

Cutii pentru incinerarea deșe-
urilor medicale 20L cu saci de 
polietilenă.

33600000-6 300 buc

3
Lotul 4 

Degetar L
33600000-6 5 amb

4

Lotul 10 

Pahar pentru administrarea me-
dicamentelor 

30-100 ml

33600000-6 1 000 buc

5

Lotul 12 Recipient p/u de-
șeuri medicale (tăietoare, 
înțepătoare), de culoare galbe-
nă, vol 1 l

33600000-6 1 000 buc

6
Lotul 30 

Plosca urinară pentru bărbați 
din plastic

33600000-6 2 buc

7
Lotul 38

Hârtie ECG rola 112x25c12 ext
33600000-6 50 buc

8
Lotul 39

Hârtie termică 210x140x215 
mm - carte cu marcaj dreapta

33600000-6 100 buc

9
Lotul 40

Hârtie termică 215x30 mm
33600000-6 100 buc

Denumire „Natusana” SRL
IDNO 1006600025657

Date de contact 

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

MD-2072, str. Valea Crucii, 22/1, of. 101, mun. Chișinău, Repu-
blica Moldova; 
tel. 069469457
natusana-moldova@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lotul 1 Cearșaf  din material laminat 
dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de 
instrumente 120x70 cm, steril

33600000-6 200 buc
Nr. 21049800/8

din 10.03.2022
18 537,48

2 Lotul 9 Mască oxigen adult 2.1m 33600000-6 100 buc

3 Lotul 13 Robinet tridirecțional steril 33600000-6 30 buc

4
Lotul 19 Șervetele/mater. absorbant 
50/60 gr/m.p.steril 7,5 cm*7,5 cm, 4 
straturi, bucăți în ambalaj 2

33600000-6 800 amb

5
Lotul 20 Şerveţel mater.nețes. dens. 
29/35 g/m.p. 70*50cm steril pt masa 
de instr. CM1A1S10

33600000-6 1 000 buc

6 Lotul 23
Tub endotrahial Nr. 8 33600000-6 10 buc

7 Lotul 24 
Tub endotrahial Nr. 8,5 33600000-6 10 buc

8 Lotul 33 Separator medicamente (Ta-
ietor comprimate) 33600000-6 5 buc

9

Lotul 41

Pipa orală N3 33600000-6 10 buc

10
Lotul 42

Pipa orală N4
33600000-6 10 buc

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ______/22 din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -
E-mail dtm_sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a sălii tirului
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 825 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623061328967
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1623061328967

Data publicării anunțului de participare 09.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat □     FAOAM □ 

BASS □     Surse externe □ 

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

19.08.2021

Denumirea operatorului economic SRL Pro Ex 2005

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 415/21
Data: 26.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1981672,63
Inclusiv TVA:  2378007,16

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 120 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la 

Trezorerie

II. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [-]
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. (7) pct. 1), 2), 

și alin. (9)

Pct. 13.4. al Contractului nr. 415/21 din 26.08.2021
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

Nu se aplică

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

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În procesul efectuării reparaţiei sălii de trageri TIR a Serviciului, a apărut necesitatea de a fi substituite 
unele lucrări de reparații din compartimentele soluții arhitectural-constructive, rețele interioare de 
apeduct și canalizare, lucrări la rețeaua electrică, care inițial nu au fost prevăzute, cât și excluderea unor 
lucrări ce nu necesită a fi executate din compartimentul ”Soluții arhitectural-constructive (SAC)”.

Astfel, urmare a deciziei comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din data de 16.12.2021, s-a accep-
tat înlocuirea traseului vechi al țevilor de alimentare cu apă ce traversează spațiul subsolului în TIR și 
aprovizionează clădirile administrative ale Serviciului, înlocuirea țevilor de canalizare vechi care vin din 
cantină și coboară în sala de trageri, instalarea unei uși metalice de revizie în spatele țintelor de trageri 
din TIR, căptușirea ușii din sala de așteptare cu izolație fonică pentru a reduce zgomotul la efectuarea 
tragerilor, înlocuirea tavanelor din ghips-carton cu plăci din ,,Armstrong”, pentru a avea acces la rețe-
lele inginerești, placarea cu panouri fibrolemnoase a pereților (panouri OSB gr.8 mm), montarea ușilor 
interioare din MDF, cu margini de aluminiu, confecții metalice din tablă, oțel înglobate parțial în beton, 
pentru a întări construcția destinată pentru prinderea sistemului de trageri.

Toate volumele de lucrări de includeri și excluderi au fost coordonate cu proiectantul și dirigintele de 
șantier. 

Astfel, s-a propus inițierea includerilor cantităților de lucrări în valoare de 362 420,09 lei și excluderilor 
cantităților de lucrări în valoare de 216 387,22 lei, din contractul inițial.
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Prin urmare, suma contractului se majorează cu 146 032,87 lei cu TVA, ceea ce constituie circa 
6,14% din contract.

Valoarea finală a contractului după majorare, va constitui 2 524 040,03 lei cu TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a inițierii includerilor/excluderilor cantităților de lucrări din contractul inițial, suma totală a con-
tractului se majorează cu 146 032,87 lei cu TVA și va constitui 2 524 040,03 lei cu TVA. 

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____/22 din 
______________ a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea Contractului nr. 415/21 din 
26.08.2021, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

SRL Pro Ex 2005 Cu capital mixt 121 694,06 146 032,87

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

 Nr. 21015294/M  din 31.12.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Investiții
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001078
Adresa R.Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012
Număr de telefon 022 273 654
Număr de fax -
E-mail oficial office@invest.gov.md
Adresa de internet www.invest.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victoria Hîrbu 

victoria.hirbu@invest.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă R  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de livrare si implementare a platformei IT WI-

NET)
Cod CPV 48000000-8
Valoarea estimată a achiziției 2 488 070
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1574954300637
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21015294/

Data publicării anunțului de participare 29.11.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □      Da R

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: R

program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: pro-
iectul WINET - Trade and Innovation in Wine Industry fi-
nantat in cadrul programului operational Bazinul Marii 
Negre

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

31.01.2020

Denumirea operatorului economic SC NEXT GENERATION BUSINESS SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18/ap
Data: 13.02.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 350 000.00
Inclusiv TVA: 2 350 000.00

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  R
Rezelierea contractului  □
Altele: 
1. Prelungirea contractului
2. Modificarea codului IBAN (contului de decontare) al Agenției 
de Investiții

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

lipsesc

Alte informații relevante lipsesc
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Modificări în procesul de achiziții nu a u avut loc.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Contractul nr. 18/ap din 13.02.2020 prevede valabilitatea prezentului contract până în 31.12.2021, din cauza pan-
demiei s-a prelungit desfășurarea proiectului WINET.

2. Modificarea codului IBAN din ”MD67TRPHAA317110C15841AB” în ”MD77TRPBAA317110A15841AB”;

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18/ap din din 
13.02.2020, a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea contractului nr. 18/ap din 13.02.2020. 

Denumire opera-
tor economic

Adresa, numărul de 
telefon, numărul de 

fax, adresa de e-mail 
și adresa de internet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modifică-
rilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

SC NEXT GENERA-
TION BUSINESS SRL

Adresa poștală: str. Clu-
cerului nr. 44, et 1, sec-
tor 1, Bucuresti
Telefon: +40 723 617 
017

Cu capital străin 21015294/M  31.12.2021 - -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1___ din ___14.02.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Colegiul de Ecologie din Chisinau
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600008790
Adresa str. Burebista 70
Număr de telefon 022 555 261
Număr de fax 022 555 261
E-mail oficial colecologie@gmail.com
Adresa de internet www.colecologie.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Negară Nina, negara.nina8@gmail.com

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la caminul la 

Colegiul de Ecologie
Cod CPV  45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 086 882,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627065930488
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627065930488?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.08.2021

Denumirea operatorului economic NOBIL INVEST SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 11

Data: 26.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 924 184,94

Inclusiv TVA: 1 109 021,93
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 2 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76, al.(7), p.2) c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

modificarea termenului de executare a lucrărilor inclusiv ter-
menului de valabilitate a contractului până la 31.03.2022.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Autoritatea contractantă a inițiat lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la Căminul Colegiului de Ecologie, care se 
caracterizează prin renovarea încăperilor pentru lavoare și WC la toate cele cinci etaje ale clădirii (căminului). Natura 
lucrărilor după modificare nu se schimbă și vor fi realizate conform destinației sale și justifică necesitatea realizării 
acestora conform destinației sale. Amploarea lucrărilor este vizată de majorarea unor volume, dar și de necesita-
tea executării unor lucrări suplimentare noi, acestea neputând fi prevăzute la etapa inițială dar care sunt stringent 
necesare a fi realizate pentru a putea finaliza și încheia cu succes proiectul dat. Natura acestor lucrări se exprimă 
prin executarea unor măsuri necesare de consolidare suplimentară a planșeelor (tavanelor), a pereților și golurilor, 
matarea unor goluri în pereți, forarea unor găuri pentru conductele noi, placarea pereților cu placi din ghips-carton 
și montarea unor volume suplimentare de uși profil pvc. Valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din va-
loarea contractului inițial și reprezintă 14%.____________________________________________________________
____________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor a fost constatată și identificat necesitatea stringentă de executare a unor lucrări 
suplimentare la cele preconizate, dar și lucrări noi, care nu au fost posibil de prevăzut la etapa inițială în caietul de 
sarcini. Fără aceste lucrări, nu vor fi posibil de realizat și finalizat în continuare lucrările prevăzute în clauzele contrac-
tului. Cauza apariției acestor lucrări si volume suplimentare este argumentată și determinată inclusiv de specificul 
clădirii unde se realizează proiectul care este foarte veche, deteriorată în care nu au fost realizate reparații de zeci de 
ani. Din acest considerent, anume în procesul de demolare a componentelor deteriorate (tencuiala veche la pereți, 
tavan, podea) au devenit vizibile și constatatoare unele defecțiuni și neconformități caracterizate prin fisuri, găuri, 
lipsa de întărituri, toate acestea condiționând necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare a acestora. care nu a 
fost posibil de prevăzut, identificat sau depistat la etapa incipientă de realizare a caietului de sarcini sau îndeplinirea 
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devizelor de cheltuieli, ci doar pe parcursul derulării lucrărilor. Lucrările date sunt necesare pentru implementarea 
cu succes a proiectului, aceasta asigurând o consolidare a pereților portanți și pereților de bază ale clădirii, dar și o 
respectare a proceselor tehnologice constructive care să asigure buna funcționare dar și un grad sporit de securitate 
și siguranță pentru elevii care locuiesc în acest cămin dar și cadrele didactice care activează nemijlocit în acest local. 
În acest sens a fost elaborat un deviz de cheltuieli în valoare totală de 157 707,00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__2__din _14.02.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __ majorarea valorii contractului – 157 707,00  lei inclusiv TVA .

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Nobil Invest” 
SRL

2 07.02.2022 131 422,50 157 707,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 02.03.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cricova
Localitate mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adresa Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
Număr de telefon 022/453270
Număr de fax 022/453238
E-mail oficial spataru.84@mail.ru
Adresa de internet primariacricova.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Spătaru Natalia, specialist

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. 

Cricova (etapa II)
Cod CPV 45232420-2
Valoarea estimată a achiziției 18 970 960,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626253394080
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/210389940/ 

Data publicării anunțului de participare 14.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

03.06.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626253394080
https://achizitii.md/ro/public/tender/210389940/
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Denumirea operatorului economic SRL ”Izodrom Gaz”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 68

Data: 26.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 17 800 000,00

Inclusiv TVA: 21 360 000,00
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 3 ani calendaristice de la înregistrarea contractului la 

AAP
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

Hotărîrea grupului de lucru nr. 8  din 28.03.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord Adițional nr. 25 din 01.03.2022

Alte informații relevante Nu se aplică
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

               Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II)

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

I. În procesul de executare a lucrărilor la obiectivul „ Reconstructia instalatiilor de epurare a canalizarii 
din or. Cricova ” ETAPA II, s-a depistat că un anumit tip de lucrări, nu necesită a fi executate în volumele preci-
zate în Caietul de sarcini.

II. 1.Excludere

III. 

- nu a fost necesar de executat lucrări de întărire a malului lîngă platforma stației de epurare

- nu a fost posibil de executat lucrările de forare, 

- din cauza tehnologiei învechite -se exclud lucrările de hidroizolare a patului pregătirii din beton.

- conform noii tehnologii a stației de epurare, nu este nevoie de acoperirea bazinelor stației cu tablă profilată 
(профнастил). 

- se exclud lucrările de torcret a suprafețelor pereților din motiv că pereții care urmează a fi construiți vor fi din beton 
monolit marca 16/20W4F100.
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- se exclud lucrările de  construcție, încălzire, ventilare și echipament electric a stației de pompare a nămolului rezid-
ual deoarece pompele de nămol vor fi instalate în stația de epurare.

Devizele la excludere se anexează – 1 639 814 lei

2.Includere

Pe parcursul executării lucrărilor s-a constatat necesitatea de includere a unor lucrări adăugătoare, care nu au fost 
luate în calculul inițial sau au fost omise la etapa de elaborare a proiectului și caietului de sarcini

-  Pe durata timpului de la lucrările de proiectare pînă la executarea lucrărilor de construcție a apărut 
necesitatea de a executa defrișarea a 50 de arbori

- nu au fost prevazute lucrările de extragere, transportare și depozitare a 470 m³ echivalent 822 t de 
pietriș aflat în 2 amfore de filtrare (construcții de formă cilindrică)

- nu au fost prevazute lucrările de demolare a 2 amfore de filtrare (construcții de formă cilindrică), care 
erau poziționate în planul de amplasare a stației de epurare.

- nu au fost prevazute lucrări pentru demolarea fundației stației de clorinare.

- s-a construit un perete de sprigin, în locul pilonilor forați.

- eroare admisă la calcularea volumelor betonului pentru placa pregatitoare a fundației, în rezultatul 
recalcularii este necesar de inclus suplimentar pentru aceste lucrări – 18,13m³

- În legatură cu schimbarea normativelor în construcții este necesar de modificat marca betonului 
pentru construcția fundației, pereților și planșeului stației de epurare, din M200 (B15) în C16/20W4F100.

- Înlocuirea tehnologiei de hidroizolare vechi cu una nouă, cu amestec ”Hidrohit” în 2 straturi.

- au fost recalculate normele de armare a volumelor lipsa la fundație și pereți a stației de epurare.

- În caietul de sarcini nu au fost prevazute volumele pentru popii extensibili pentru susținerea 
cofrajului la planșeul monolit.

- În caietul de sarcini nu au fost prevazute volumele pentru schelele metalice necesare pentru 
montarea cofrajului și lucrărilor de betonare a pereților.

Devizele pentru lucrări adăugătoare se anexează – 1 599 673 lei

    Toate aceste modificări necesitau de executat pentru îmbunătățirea și consolidarea lucrărilor 
de  Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II).

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.9 din 01.03.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind :  Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din or. Cricova (etapa II)



135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

     Ca urmare a examinării lucrărilor a exclude lucrări în sumă de 40 141,00 lei

        

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”IZODROM 
GAZ ”

25 01.02.2022 33 450,83 40 141,00

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Rădulenii Vechi
Localitate s. Rădulenii Vechi
IDNO 1007601008487
Adresa s. Rădulenii Vechi, r-nul Florești
Număr de telefon 067621334
Număr de fax 0250 46407
E-mail oficial primaria.raduleniivechi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Radu Iurie , primar

067621334

primaria.raduleniivechi@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie publică 
Obiectul achiziției Conectarea satului Rădulenii vechi la conducta de apă 

Bălţi-Soroca și  reţelele sătești de apeduct și canalizare 
din s. Rădulenii Vechi , r-nul Florești(etapa I reţelele de 
apă)

Cod CPV 45232150-8
Valoarea estimată a achiziției 11052633,22 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.1991/14
1-8008/14

Data publicării anunțului de participare 28.11.2014
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii   

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

Nu     

Sursa de finanțare Ministerul agriculturii , mediului și dezvoltării regionale

Ministerul Finanţelor

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.11.2014

Denumirea operatorului economic SRL „Moldsercon”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:30

Data:30 din 18.11.2014
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

Inclusiv TVA: 12134656.47  lei
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 31.12.2023

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Hotărîrea Guvernului nr.640/2010
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Crește cu 731121,6 lei(șapte sute treizeci și una o sută douăzeci 

și unu și 60 bani)
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adiţional nr.2 din 04 mai 2017

Acord adiţional nr.1 din 05 martie 2018

Acord adiţional nr.1 din 30 martie 2021
Alte informații relevante Acord adiţional nr.3 din 26 octombrie 2017

Acord adiţional nr.4  din 3  ianuarie 2020

 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Urmare licitaţiei deschise , la data de 18 noiembrie 2014 , cu nr.30 , între SRL ,,

Moldsercon ,, şi primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti a fost semnat contractul de

achiziţii publice pentru executarea lucrărilor de conectare a s.Rădulenii Vechi , r-nul

Floreşti la conducta de  apă Bălţi-Soroca şi reţelele săteşti  de apeduct şi

canalizare din satul Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti (etapa I-reţelele de apă) ,

inregistrat de către AAP sub nr.1-8008/14 din 28.11. 2014 , in valoare totală de

11052633,2 lei MDA , cu termenul de executare a lucrărilor şi valabilitate pină

la 28.11.2017.

La data de 04 mai 2017 , urmare demersului parvenit de la operatorul economic şi în

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.640 / 2010 , intre SRL ,, Moldsercon ,, şi

primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti a fost semnat acordul adiţional nr.2 la

contractul nr.30 din 18.11.2014 , privind ajustarea valorii contractului , pentru

suma de 244012,66 lei, calculată  reeşind din rata inflaţiei pe ţară , prezentată de

Biroul Naţional de Statistică. Astfel , valoarea contractului , după data de 4 mai

2017 se estimează la suma totală  de 11296645,86 lei.



138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2222 MARTIE 2022, MARȚI

La data de 26 octombrie 2017 , prin acordul adiţional nr.3 , la contractul nr.30

din 18.11.2014 , semnat între SRL ,, Moldsercon ,, şi primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul

Floreşti  , a fost prelungit termenul de executare a lucrărilor  pînă la data de

18,1.2020, pe motivul neexecutării lucrărilor în termen, urmare nefinanţării , conform

proceselor verbale de efectuare a lucrlrilor.

La data de 5 martie 2018 , urmare demersului parvenit de la operatorul economic şi in

conformitate cu Hotărirea Guvernului nr.640 / 2010 , între SRL ,, Moldsercon ,, şi

primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti a fost semnat acordul adiţional nr.01  la

contractul nr.30 din 18.11.2014 , privind ajustarea valorii contractului , pentru

suma de  724579,75 lei calculată reeşind din rata inflafiei pe ţară , prezentată de

Biroul Naţional de Statistică. Astfel , valoarea contractului , după  data de 5

martie 2018 se estimează la suma totală  de 12021225,63 lei.

La data de 03 ianuarie 2020 , prin acordul adiţional nr.04 , la contractul nr.30

din 18.11.2014 , semnat între SRL ,, Moldsercon ,, şi primiria s. Rădulenii Vechi , r-nul

Floreşti , a fost prelungit termenul de executare a lucrărilor pînă la data de

18,01.2023, pe motivul neexecutării lucrărilor in termen, urmare nefinanţării, conform

proceselor verbale de efectuare a lucrărilor şi sistarea lucrărilor pe perioada martie-iulie

2020(inclusiv), din cauza instituirii situaţiei exepţionale , urmare pandemiei

COVID-19.

La data de 30 martie 2021 , urmare demersului parvenit de la operatorul economic şi în

conformitate cu Hotărirea Guvernului nr.640 / 2010 , între SRL ,, Moldsercon ,, şi

primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti a fost semnat acordul adiţional nr.01  la

contractul nr.30 din 18.11.2014 , privind ajustarea valorii contractului , pentru

suma de 113430,84 lei , calculată reeşind din rata inflaţiei pe ţară , prezentată

de Biroul Naţional de Statistică. Astfel , valoarea contractului , după data de 30

martie 2021 se estimează la suma totală de 12134656,47 lei.

La data de 28.03.2022 , urmare demersului parvenit de la operatorul economic şi în

conformitate cu Hotărirea Guvernului nr.640 / 2010 , între SRL ,, Moldsercon ,, şi

primăria s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti a fost semnat acordul adiţional nr.01  la

contractul nr.30 din 18.11.2014 , privind ajustarea valorii contractului , pentru

suma de 731121,60  lei , calculată reeşind din rata inflaţiei pe ţară , prezentată

de Biroul Naţional de Statistică. Astfel , valoarea contractului , după data de 28 

februarie 2022  se estimează la suma totală de 12865778.07 lei.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe perioada anului 2021 s-au efectuat lucrări în valoare de 1836687,46 lei, conform proceselor verbale :

-nr.14, nr.15  din iulie 2021 –s-a achitat suma de 650515, 23 lei (conform facturii)

- nr.16 , nr.17, nr.18 , nr.19 , nr.20 şi nr.21 din noiembrie 2021 - s-a achitat suma de  699582.00 lei(conform facturii )

 -nr.22, nr.23 , nr.24, nr.25, nr.26 din decembrie 2021- s-a achitat suma de  501781,53   lei –sumă neachitată.

Pentru a crea posibilitatea operatorului  economic SRL “ Moldsercon “ de a continua lucrările , este necesar a ajusta 
valoarea contractului , conform ratei inflaţiei pe ţară pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, prezentată de Biroul 
Naţional de Statistică, care constituie 13,94 %.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.30 din 18.11.2014 , 
nr.1991/14 , 1-8008/14,  înregistrat la 28.11.2014 s-a decis încheierea acordului adiţional nr.1 din 28.02.2022 privind 
ajustarea valorii contractului , pentru suma de 731121,60  lei  şi modificarea valorii totale a contractului la suma de  
12865778.07 lei.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “ Moldser-
con “

1 28.02.2022 12865778.07 lei (două-
sprezece milioane opt 
sute șaizeci și cinci mii 
șapte sute șaptezeci și 
opt lei 07 bani )

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 18.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Gauzeni r. Soldanesti
Localitate s.Gauzeni r-l Soldanesti
IDNO 1007601005497
Adresa s.Gauzeni r-l Soldanesti 
Număr de telefon 0272-46238
Număr de fax 0272-46236
E-mail oficial gauzeni.primaria@mail.ru
Adresa de internet gauzeni.primaria@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cepraga Boris 060977946

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

□ Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Constructia sistemului de alimentare cu apa si ca-

nalizare in s. Gauzeni, r-nul Soldanesti
Cod CPV 45232400-6
Valoarea estimată a achiziției 14920110 lei  fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wpl-MD-1614864967497
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender: nr.21036912

Data publicării anunțului de participare 26.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 ----

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

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

Nu □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.07.2021

Denumirea operatorului economic  SRL URALIS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25/21

Data: 22.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  12995570.3 lei

Inclusiv TVA: 15594684.36 lei
Termen de valabilitate Decembrie 2023
Termen de execuție 12 luni lucratoare

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic HG 1129/2018
Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

Fara TVA +700060 lei

Inclusiv TVA  +840072 lei 
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante  ----
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s. Gauzeni, r-nul Soldanesti

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ajustarea valorii contractului din cauza scumpirii preturilor a inflatiei si in  conformitate cu prevederile Regulamentu-
lui privind ajustarea  periodica a valorii contractelor de achizitii publice cu ezecutare continua,incheiate pe un termen 
mai mare de un an si  art.76 alin(4) din Legea Nr.131/2015 privind achizitiilepublice   

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru

 nr._1___din _18.02.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind  majorarea contractului nr.25/21 

din 22.07.2021

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL URALIS        Nr. 1  Din 
18.02.2022

     700060 lei 840072 lei

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

Nr. 01 din 22.02.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Peresecina
Localitate Satul Peresecina
IDNO 1007601003356
Adresa Str. Ștefan cel Mare 57
Număr de telefon 023547238
Număr de fax 023547236
E-mail prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet http://peresecina.md/
Persoana de contact Iurcu Maria

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii 33/17

Data deschiderii ofertelor 21.02.2017

Nr. BAP Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_9.pdf

Data publicării în BAP Conform SIA ”RSAP,,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Costrucția sistemului de canalizare din s. Peresecina
Cod CPV 45332000-3

Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □

Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: FEN și Buget Local
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Data deciziei de atribuire a contractului 02 martie 2017

Operatorului economic cîștigător SRL ”Polimer Gaz Conducte,,, IDNO: 1002600040678

Date de contact ale  operatorului economic TEL: 022422765 / 069131032

Nr. contract de achiziție NR: 31

Data contract de achiziție 13.03.2017

Valoarea contractului de achiziție 26 328 133,58 MD

Termen de valabilitate 31.12.2019, majorat pîna la 31.12.2022

Termen de execuție 24 luni

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

Tipul modificărilor operate

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

Temeiul juridic

• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind 
,,Achizițiile publice”

• Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea 
„Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contract-
elor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un 
termen mai mare de un an”

Valoarea modificărilor 26 328 133,58 + 3 199 827 = 29 527 960,58 LEI

Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării

Creșterea prețurilor cu circa 300% la lemn, 200% la polietilenă, 
200% la fier, 50% în medie la materialele de finisaje dar și la restul 
materialelor de construcție

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

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

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma contractului este de 26 328 133,58 MD, termen de valabilitate pînă la 31.12.2022

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de 29 527 960,58 MD, termen de valabilitate pînă la 31.12.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legatură cu situația nestabilă în țară, privind creșterea prețurilor cu circa 300% la lemn, 200% la polietilenă, 200% 
la fier, 50% în medie la materialele de finisaje dar și la restul materialelor de construcție

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

Astfel conform datelor Biroul Național de Statistică privind evoluția prețurilor de consum din 11.01.2022, valoarea 
contractului urmează a fi majorata cu 3 199 827 lei (a se vedea calculele de mai jos).

Valoarea totală actualizată a contractului (cu valoarea rămasa) va constitui 26 154 115,94 lei. Calculul valorii ajustate:
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Va = [ (V 1 – V2) × ( × Nλ) % ] + V3

unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziţii publice; V1 – valoarea totală a contractului de achiziţii publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziţii publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziţii publice și valoarea executată a contractului de achizi-
ţii publice (V3 = V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Date initiale:

V1=26 328 133,58 lei

V2= 3 373 844,64 lei

V3= 22 954 288,94  lei

Ri =13,94%

Nλ= 12 luni ale anului 2021

Va=[(26 328 133,58-3 373 844,64)×(13.94:12×12)%]+22 954 288,94=26 154 115,94 lei

22 954 288,64 x 13,94 % = 3 199 827 lei

13.94:12=1.1616 lunar 1.1616x12 =13 94%

(Se anexează cererea de modificare a prețului)

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr. 31 din 13.03.2017 a fost încheiat acordul adiţional Nr. 02 din 22.02.2022 privind:
Punct 1. 

Majorarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2025

Punct 2.

Se majorează suma contractului cu 3 199 827 lei 00 bani (Trei milioane una sută nouăzeci și nouă mii opt 
sute douăzeci și șapte lei 00 bani)

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 29 527 960 lei 58 bani. (Douăzeci și nouă milio-
ane cinci sute douăzeci și șapte mii nouă sute șasezeci lei 58 b.)

inclusiv:

Anul 2017 – 1 000 000,00 lei
Anul 2021 – 2 373 967,46 lei
Anul 2022 – 5 000 000,00 lei
Anul 2023 – 6 000 000,00 lei
Anul 2024 – 6 000 000,00 lei
Anul 2025 – 9 153 993,12 lei

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

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 553/16 din 28.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
Localitate Com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon 022383525
Număr de fax 022383525
E-mail oficial primaria.bacioi2011@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Construcția stației de epurare din com. Băcioi
Cod CPV 45332000-3
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 553/16
Link-ul: 

Data publicării anunțului de participare 07.10.2016, BAP nr. 77/16
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare FEN, buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

31.10.2016

Denumirea operatorului economic „Levprocons” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 99

Data: 15.11.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9164096,12

Inclusiv TVA: 10996915,34
Termen de valabilitate Până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților 

integrale, aferente acestora
Termen de execuție 24 luni

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

Tipul modificărilor Rezilierea contractului

Temeiul juridic Art. 77 alin.1 lit. b) din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

http://www.mtender.gov.md
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Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Prin acordul adițional nr. 99/1 din 29.11.2016, înregistrat la 
AAP cu nr. 1-2806/16 din 07.12.2016, a fost prelungită perioada 
de valabilitate a contractului până la finalizarea lucrărilor și 
efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrările de construcție a stației de epurare din com. Băcioi au demarat conform devizului aprobat. Din 
totalul de lucrări, până la moment, antreprenorul a construit bazinul de beton și panoul electric, în valoare 
de 1 milion lei. Din cauza stopării finanțării de  către FEN lucrările au fost întrerupte.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Urmare a examinării caietului de sarcini aprobat inițial, în 2015, s-a constatat că proiectul stației de epurare 
nu mai corespunde cerințelor tehnice în vigoare, fiind indispensabil de a întocmi un nou proiect al unei noi 
stații, cu noi capacități, actualizate la cerințele populației din localitate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de reziliere a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 99 din 15.11.2016 
a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului prenotat.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Fără TVA Inclusiv 
TVA

„Levprocons” SRL Cu capital autohton 2 28.02.2022 0,00 0,00

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

Nr. 04 din 16.03.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei MD 

(pentru fiecare lot în 
parte)

1 44163100-1 Țeavă din oțel diverse 
diametre 10000 m Țeavă din oțel diverse diametre

2 44163100-1
Țeavă din polietilenă 

pentru apă potabilă de 
diverse diametre

10000 m Țeavă din polietilenă pentru apă 
potabilă de diverse diametre

3 44163100-1 Țevi PVC, diverse 
diametre 10000 m Țevi PVC, diverse diametre

Valoarea estimativă totală fără TVA:

 

4000000

 
 

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție conform documentației de atribuire
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Pe parcursul an. 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

limba de stat. 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se ac-
ceptă depunerea electronică a 
ofertelor sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul 
de comenzi electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta factu-
rarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

II. Alte informații:
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Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din 16.03.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 34121000-1
Autobuz (microbuz)

buc. 1 conform Caietului de sarcini 400 000,00

2 34121000-1 Automobil dublă cabină 
cu cub box buc. 4 conform Caietului de sarcini 1 200 000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 600 000,00

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

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

Nu □

Da □

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor 
acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție conform caietului de sarcini
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, 
în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contrac-
tului și, în măsura în care este posibil, data începerii li-
vrării.

60 zile

Condițiile speciale la care este supusă executarea con-
tractului, după caz

nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candi-
daturilor sau a ofertelor

limba de stat. 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)

Trimestrul I an. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anun-
țului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se acceptă de-
punerea electronică a ofertelor sau 
a cererilor de participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta facturarea electro-
nică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile electronice. (DA/NU)

II. Alte informații:

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

Trimestrul I an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 05 din 16.03.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 42130000-9
Închizători cu flanșă, din 

fontă ductilă, pentru 
apă potabilă, cu acțiune 

manuală 

buc. 4 conform Caietului de sarcini 1 067 390,00

Valoarea estimativă totală fără TVA:

 

1 067 390,00

 
 
 
 

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție conform caietului de sarcini
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

60 zile

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

limba de stat. 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Trimestrul I an. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  16.03.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei MD 

(pentru fiecare lot în 
parte)

1 09100000-0 Benzină A95 50000 litri Benzină A 95 (vrac) 1000000,00

2 09100000-0 Motorină 200000 Motorină (vrac) 4000000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 5000000
 
 
 
 
 

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție conform documentației de atribuire
Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut  □                       

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Pe parcursul an. 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

limba de stat. 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I-II-III-IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   17.03.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-496
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-490, 022-436-388, 022-436-496 tender@

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

Lot 1

45
23

32
22

-1

Lucrări de restabilire a 
pavajului 1 unitate

Conform 

Caietului de sarcini nr. 1

(formulare de deviz)

4 119 642,41

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

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

Nu Ѵ

Da □

https://achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:

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

18.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu Ѵ

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   17.03.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, 

str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 
1 44160000-9 ţeavă din oţel Ø57×3,5 mm 16,84 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

455 006

Lot 
2 44160000-9 ţeavă din oţel Ø76×4,0 mm 22,53 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

608 785

Lot 
3 44160000-9 ţeavă din oţel Ø89×4,0 mm 12,76 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

344 809

https://achizitii.md
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Lot 
4 44160000-9 ţeavă din oţel Ø108×4,0 mm 15,01 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

405 547

Lot 
5 44160000-9 ţeavă din oţel Ø133×4,0 mm 8,79 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

246 638

Lot 
6 44160000-9 ţeavă din oţel Ø159×4,5 mm 4,19 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

117 625

Lot 
7 44160000-9 ţeavă din oţel Ø219×5,0 mm 2,15 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

60 360

Lot 
8 44160000-9 ţeavă din oţel Ø219×8,0 mm 1,75 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

49 008

Lot 
9 44160000-9 ţeavă die oţel Ø273×5,0 mm 6,81 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

208 063

Lot 
10 44160000-9 ţeavă din oţel Ø426×9,0 mm 1,11 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

33 976

Lot 
11 44160000-9 ţeavă din oţel Ø630×8,0 mm 1,35 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС,

17ГС, 09Г2С și 17Г1С

(GOST 19281)

Țevi din oțel: sudate electric 
sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

26 310

Lot 
12 44160000-9 ţeavă din oţel Ø920×9,0 mm 2,23 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС,

17ГС, 09Г2С și 17Г1С

(GOST 19281)

Țevi din oțel: sudate elec-
tric sau trase (conform GOST 
10704-91 Gr.V / GOST 8734-
75 / GOST 8732-78 )

8 842
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Lot 
13 44160000-9

ţeavă din oţel DN15×2,8mm 0,16 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)

Țevi din oțel pentru apă și 
gaze (conform GOST 3262-
75)

101 680

ţeavă din oţel DN20×2,8mm 0,81 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)

Țevi din oțel pentru apă și 
gaze (conform GOST 3262-
75)

ţeavă din oţel DN32×3,5mm 1,11 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)

Țevi din oțel pentru apă și 
gaze (conform GOST 3262-
75)

ţeavă din oţel DN40×3,5mm 1,69 t

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)

Țevi din oțel pentru apă și 
gaze (conform GOST 3262-
75)

Lot 
14 44160000-9 ţeavă din oţel Ø60×4 mm 1,66 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la rece 
fără sudură (conform GOST 
8734-75 / GOST 8733-74)

66 360

Lot 
15 44160000-9

ţeavă din oţel Ø57×4,0 mm 0,06 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)

214 249

ţeavă din oţel Ø76×5,0 mm 0,21 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)

ţeavă din oţel Ø83×4,0 mm 0,05 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)

ţeavă din oţel Ø108×6,0 mm 0,77 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)

ţeavă din oţel Ø133×6,0 mm 1,39 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)

ţeavă din oţel 0,06 
tØ325×10,0 mm 1,86 t

Oțel 20 (GOST 1050)

Țevi din oţel trase la cald 
fără sudură (conform GOST 
8732-78 / GOST 8731-74)
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Lot 
16 44160000-9

ţeavă din oţel Ø89×5,0 mm 0,31 t

Oțel 12X18H9T (GOST 5632)

Țevi trase la cald fără 
sudură din oțel rezistent la 
coroziune (conform GOST 
9940-81)

64 947

ţeavă din oţel Ø12÷14×2,5 
mm 0,01 t

Oțel 12X17 (GOST 5632)

Țevi trase la cald fără 
sudură din oțel rezistent la 
coroziune (conform GOST 
9940-81)

ţeavă din oţel Ø16÷18×2,5 
mm 0,02 t

Oțel 12X17 (GOST 5632)

Țevi trase la cald fără 
sudură din oțel rezistent la 
coroziune (conform GOST 
9940-81)

ţeavă din oţel Ø20÷22×2,5 
mm 0,02 t

Oțel 12X17 (GOST 5632)

Țevi trase la cald fără 
sudură din oțel rezistent la 
coroziune (conform GOST 
9940-81)

Valoarea totală 3 012 205,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  similară 

în ultimii 3 ani
Alte informații:

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

17.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   18.03.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-463, 022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-463, 022-436-388, 022-436-347

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

Lot 1

45
23

32
22

-1

45
45

30
00

-7 Lucrări de restabilire a 
betonului asfaltic 1 unitate

Conform Caietului de Sarcini și 
devizului Formular nr.3,5,7 WinS-
meta ( Anexa nr.1)

7 155 000,00

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

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

Nu Ѵ

Da □

https://achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
 
 
Alte informații:

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

18.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

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

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

Nu Ѵ

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

 
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   17.03.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-305, 022-436-388, 022-436-334
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-305, 022-436-388, 022-436-334

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și 
(4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total 
și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Uni

tate

de mă

sură

Canti

tate

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

Lot.1 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică
1.1

50410000-2
Verificarea metrologică 
a contoarelor de energie 
termică

Buc. 361 DN 15

1.2
50410000-2

Verificarea metrologică 
a contoarelor de energie 
termică

Buc. 538 DN 20

1.3
50410000-2

Verificarea metrologică 
a contoarelor de energie 
termică

Buc. 1 DN 20 ( cu 2 debit-
metre)

1.4
50410000-2

Verificarea metrologică 
a contoarelor de energie 
termică

Buc. 439 DN 25 

https://achizitii.md
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1.5
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 18 DN 25 ( cu 2 debit-
metre)

1.6
50410000-2

Verificarea metrologică 
a contoarelor de energie 
termică

Buc. 170 DN 40

1.7
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 13 DN 40 ( cu 2 debit-
metre)

1.8
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 57 DN 50 

1.9
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 12 DN 50 ( cu 2 debit-
metre)

1.10
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 20 DN 65

1.11
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 5 DN 65( cu 2 debitme-
tre)

1.12
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 4 DN 80

1.13
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de energie ter-
mică

Buc. 1 DN 100

Valoarea estimativă totală pe lot 1, 
Lei  fără TVA

1 
639 1 056 680,00

Lot. 2
50410000-2

Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ul-
trasunet

2.1
50410000-2

1. Verificarea metrologică 
a contoarelor de apă 
rece cu ultrasunet

2. Buc.
3. 9

4. DN 15

2.2
50410000-2

5. Verificarea metrologică 
a contoarelor de apă 
rece cu ultrasunet

6. Buc.
7. 84

8. DN 20

2.3
50410000-2

9. Verificarea metrologică 
a contoarelor de apă 
rece cu ultrasunet

10. Buc.
11. 3 12. DN 25

2.4
50410000-2

13. Verificarea metrologică 
a contoarelor de apă 
rece cu ultrasunet

14. Buc.
15. 3 16. DN 65

2.5
50410000-2

17. Verificarea metrologică 
a contoarelor de apă 
rece cu ultrasunet

18. Buc.
19. 1 20. DN 150

Valoarea estimativă totală pe lot 2, 
Lei  fără TVA

100 14 380,00

Lot. 3 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă  mecanice
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3.1
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă caldă  
mecanice

Buc. 1 DN 15

3.2
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă caldă  
mecanice

Buc. 1 DN 25

Valoarea estimativă totală pe lot 3, 
Lei  fără TVA

2 1 150,00

Lot. 4 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece,  mecanice
4.1

50410000-2
Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă rece,  
mecanice

Buc. 5 DN 15

4.2
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă rece,  
mecanice

Buc. 1 DN 20

4.3
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă rece,  
mecanice

Buc. 1 DN 32

4.4
50410000-2

Verificarea metrologică a 
contoarelor de apă rece,  
mecanice

Buc. 1 DN 100

Valoarea estimativă totală pe lot 4, 
Lei  fără TVA

8 1 070,00

Lot. 5 50410000-2 Verificarea metrologică a contoarelor de gaze
5.1 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 2 DKZ-G16 DN 40 cu 

pistoane rotative
5.2 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 2 DKZ-G25 DN 32 cu 

pistoane rotative
5.3 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G25 DN 40 cu 

rotor
5.4 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G65 DN 50 cu 

rotor
5.5 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G65 DN 50 cu 

pistoane rotative
5.6 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G100 DN 80 cu 

pistoane rotative
5.7 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G100 DN 100 cu 

pistoane rotative
5.8 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 DKZ-G250 DN 100 cu 

pistoane rotative
5.9 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 РГ-К-600 DN 150 cu 

pistoane rotative
5.10 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 i MTM-CT DN200 cu 

rotor
5.11 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 FMG-G400 DN100 cu 

rotor
5.12 50410000-2 Verificarea metrologică a 

contoarelor de gaze
Buc. 1 BK G 6T DN32 cu pe-

reți deformabili
Valoarea estimativă totală pe lot 5, 
Lei  fără TVA

14 9 210,00
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Lot. 6
50410000-2

Verificarea metrologică a 
corectoarelor de gaze 

Buc. 11 midi ELCOR 29 900,00

Lot. 7 50410000-2 Verificarea tehnică a semna-
lizoarelor  de gaze

Buc. 13 13 160,00

Lot. 8 50410000-2 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la 
controlul metalului și după caz reglarea lor

8.1 50410000-2 Verificarea metrologică și 
reglare după caz defecto-
scop analogic 

Buc. 2 УД-2-12

8.2 50410000-2 Verificarea metrologică și 
reglare după caz grosimetru 
ultrasonic 

Buc. 2 УТ-93/П

Valoarea estimativă totală pe lot 8, 
Lei  fără TVA

4 9 780,00

Valoarea estimativă Totală, Lei  fără 
TVA

1 135 330,00

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

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

Nu Ѵ

Da □

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

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:

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

18.03.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu Ѵ

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 29 P

privind achiziționarea RFQ_135 – PILONI SK prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de 
achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 44212224-5
545404_STILP DE 
BETON ARMAT SK-

22.2-1.1
buc. 5

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
207.000

Lotul 2 44212224-5
548428_STILP DE 
BETON ARMAT SK-

22.1-2.0
buc. 1

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
32.000

Lotul 3 44212224-5
549079_STILP DE 
BETON ARMAT SK-

26.1-6.0
buc. 26

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
1.155.000

Lotul 4 44212224-5
549357_STILP DE 

BETON ARMAT ST-20.2-
1.1

buc. 9
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

1.195.000

Lotul 5 44212224-5
773419_STILP DE 
BETON ARMAT SK-

22.1-1.1
buc. 49

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
1.453.000

Valoarea estimativă totală 4.042.000,00
Î 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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n cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  21.04.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile
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21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.03.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 30 P

privind achiziționarea RFQ_135 – PILONI SK105 prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii 
de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 
Standarde de refe-
rință/ sistemul de 
gestiune electro-

nica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 44212224-5
772398_STILP DE 

BETON ARMAT SK105-
14

buc. 46
https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

1.060.000

Valoarea estimativă totală 1.060.000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

mailto:furnizor@premierenergy.md
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  21.04.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 
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24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.03.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
 Nr. 28 P

privind achiziționarea RFQ_134 – PILONI SV prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de 
achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 
Standarde de refe-
rință/ sistemul de 

gestiune electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 44212224-5 751982_SUPORT DE 
BETON ARMAT USO-2A buc. 30

https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
55.000,00

Lotul 2 44212224-5
541597_STILP DE 

BETON ARMAT SET 
105/5

buc.
5.500 https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

14.611.000,00

Lotul 3 44212224-5 541598_SUPORT DE 
BETON ARMAT USO-3A buc.

10 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
15.000,00

Lotul 4 44212224-5 541611_SUPORT DE 
BETON ARMAT USO-5A buc.

5 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
6.000,00

Lotul 5 44212224-5
543134_STILP DE 

BETON ARMAT SET 
95/2

buc.
4.500 https://

premierenergy-md.
app.jaggaer.com

6.780.000,00
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Lotul 6
44212224-5

545435_STILP DE 
BETON ARMAT SET 

164-12.01

buc. 50 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
695.000,00

Lotul 7
44212224-5 745213_RIGHEL AR-5

buc. 55 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
123.000,00

Lotul 8
44212224-5 745214_RIGHEL AR-6

buc. 30 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
118.000,00

Lotul 9
44212224-5 745216_RIGHEL AR-8

buc. 10 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
106.000,00

Lotul 
10 44212224-5 745219_RIGHEL AR-7

buc. 40 https://
premierenergy-md.

app.jaggaer.com
52.000,00

Valoarea estimativă totală 22.561.000,00
 
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-

rii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta 
per lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
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ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  21.04.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu 
aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu apli-
ca 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.03.2022 

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
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depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru 
achiziții sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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Cererea de oferte

ServiCii de NoN-CoNSultaNță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Proiect: Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară

Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Rîșcani

Țara: Republica Moldova 

Nr.Creditului: 6306-MD

Nr. CDO: MD-PSA-285343-NC-RFQ

Publicat la data de: 22 martie 2022

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi 
evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru 
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Rîșcani.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru 
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Rîșcani.

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi. 
Termenul limită de depunere a Ofertelor este 7 aprilie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți 
obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

Cererea de oferte

ServiCii de NoN-CoNSultaNță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Proiect: Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară

Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Cantemir

Țara: Republica Moldova 

Nr.Creditului: 6306-MD

Nr. CDO: MD-PSA-283129-NC-RFB

Publicat la data de: 22 martie 2022

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi 
evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru 
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Cantemir.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru 
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Cantemir.

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi. 
Termenul limită de depunere a Ofertelor este 27 aprilie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți 
obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
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