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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 04.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic Onisifor Ghibu or.Orhei
IDNO 1015620007471
Adresa or.Orhei st. Vasile Lupu 149
Numărul de telefon/fax 0235/24720; 078785521
Adresa de e-mail a autorității contractante

Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0235/24738; 069146654    bsalucru@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 55520000-1 Servicii catering buc Confom meniului și caietului de 
sarcini anexat

674581,32

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 legisau al unor acte administrative

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prepararea si distribuirea hranei pentru elevi 
Alte informații:

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

05.01.2022

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea produse alimentare (ulei de floare soarelui, mazăre, ceai, foi de dafin) 
repetat pentru anul 2022

Nr. 1 din 03.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrean Maria, 022 - 409 -748

mariana.leu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

Instituție de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV
Denumirea

 bunurilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referință

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

fără TVA

Lotul 1

03212213-6 Mazăre kg 41 000,00
Boabe întregi. În ambalaj până la 50 kg/
buc. Termen de valabilitate minim 6 luni 
de la data livrării.

328 000,00

Lotul 2

158632000-7 Ceai kg 1 900,00
Ceai negru. În ambalaj până la 50 kg/
buc. Termen de valabilitate minim 6 luni 
de la data livrării.

157 700,00

Lotul 3

15870000-7 Foi de dafin kg 180,00

Pentru aroma lor la prepararea mâncă-
rurilor. În ambalaj până la 50 kg/buc. 
Termen de valabilitate minim 6 luni de 
la data livrării.

13 860,00

Lotul 4

15332410-1 Fructe uscate (mere) kg 2 234,00

Hg Nr.1523 din 29.12.2007 cu privire 
la aprobarea Reglementării tehnice ,, 
Fructe și legume uscate (deshidratate)”. 
În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen 
de valabilitate minim 6 luni de la data 
livrării.

69 254,00

Lotul 5

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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15400000-2 Ulei vegetal kg 55 000,00

(de floarea soarelui, rafinat în butelii 
PET, min. 5 litri/4,6 kg. HG nr. 434 di1n 
27.05.2010)

Termen de valabilitate nu mai puțin de 
12 luni, din momentul livrării.

1 760 000,00

TOTAL 2 328 814,00 

Termenii și condițiile de livrare solicitați: Perioada anului 2022 (până la 25 decembrie 2022)
Trimestrial, în termen de 3 zile după data solicitării. Timpul de livrare: luni-vineri, ora 08:00-16:00, la depozitul ANP;
Achitarea: în termen de 45 zile de la data facturii.

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

Contractul de achiziție publică este re-
zervat unor ateliere protejate sau aces-
ta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată

R Nu

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

R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Formularul F.4.2, urmează a 
fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu opera-

torul economic. Prețul ofertat per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corec-
ția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

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

informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Declarație privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr.8 din DS)

Completat  în conformitate cu anexa nr.8 din DS - con-
firmat cu semnătura electronică; Obligatoriu

2 Propunerea tehnică Completat  în conformitate cu anexa nr.22 din DS- con-
firmat cu semnătura electronică; Obligatoriu

3
Propunerea financiară Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS - con-

firmat cu semnătura electronică; Obligatoriu

4 Garanția pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA.

Completat în conformitate cu anexa nr.9 din DS) -con-
firmat cu semnătura electronică;

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pe 
perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din ziua 
deschiderii ofertelor.

- Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Obligatoriu

5 DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătura electronică ; Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace 
electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate 
prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:
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1 Dovada înregistrării de stat emis de organul abilitat–  confirmat cu semnătura elec-
tronică;

La
 s

ol
ic

ita
re

2 Certificat de atribuire al contului ban-
car 

eliberat de banca deţinătoare de cont - confirmat cu 
semnătura electronică;

3 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului 
– conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - confirmat cu semnătura electronică;

4 

Declaraţie privind confirmarea iden-
tității beneficiarilor efectivi și neînca-
drarea acestora în situația condam-
nării pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări crimi-
nale, pentru corupţie, fraudă și/sau 
spălare de bani.

Aprobat prin Ordinul MF  nr. 145  din 24.11.2020 , comple-
tată în conformitate cu Formularul din ordinul menționa 
-  confirmat cu semnătura electronică;

5 Act ce ar confirma calitatea/confor-
mitatea/inofensivitatea

eliberat de organul abilitat -  confirmat cu semnătura 
electronică;

6 Autorizație sanitară de funcționare Eliberată de organul abilitat, confirmat cu semnătura 
electronică;

7 Autorizație sanitară veterinară de 
funcționare al transportului

Eliberată de organul abilitat confirmat cu semnătura elec-
tronică;

8
Garanția de bună execuție 5% din 
suma contractului (în cazul semnării 
contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 10 din DS 

- confirmat cu semnătura electronică; Termenul de val-
abilitate a garanţiei -31.12.2022.

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

9 Mostre Prezentarea în termen de 1 zi, la solicitare
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție 04.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

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

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R 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. ___17___din___04.01.2022_____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun. Chișinău, str. M.Kogălniceanu, 63
Numărul de telefon/fax 022-26-46-48
Adresa de e-mail a autorității contractante info@ansa.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.ansa.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Prisacari Iuliana

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.fulea@ansa.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

www.achizitii.md

www.ansa.gov.md

vaccinarevulpi@ansa.gov.md

iuliana.fulea@ansa.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate administrativă cu activitate națională res-
ponsabilă de implementarea politicii statului în do-
meniul de reglementare și control pentru siguranţa 
alimentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, 
al protecţiei plantelor și carantinei fitosanitare, contro-
lului semincer, calităţii produselor primare, produselor 
alimentare și a hranei pentru animale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

(pentru fiecare lot în 
parte)

1 60441000-
4

Vaccinarea antirabică 
la vulpi prin distribuție 
aeriană a momelilor 
vaccinale și activitățile 
conexe acesteia în Re-
publica Moldova 

(total suprafața de 23 
040 km2)*.

1 152 000

bucată

Asigurarea transportului, depozi-
tarea și distribuția aeriană a 1 152 
000 momelilor vaccinale.*

17 556 480,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 17 556 480,00
 
 
 
 
 
 

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 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 legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Hotărârea Guvernului nr.185 din 15.03.2019 
privind aprobarea Planului măsurilor de 
supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi 
în Republica Moldova pentru anii 2019–2023.

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate – preţ
 
Alte informații:

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

17.01.2022

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 □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind Achiziționarea sistemului motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală cu accesorii pentru cabi-

netul de Neurochirugie

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IDNO 1003600150783
Adresa Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 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 Pavel Slonina, 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

Co
d 

CP
V Denumirea 

serviciilor de 
proiectare 

sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru fi-
ecare lot în parte)

Lot.1: Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală cu accesorii  602 000,00

1

33
00

00
00

-0 Lot.1.1: Sis-
tem motorizat 
pentru crani-
otomie și chi-
rurgia spinală 

1 buc

Unitatea de baza:

Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, două ieșiri (co-
nexiuni) la motor, cu pompa de irigare integrată și modul USB 
integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din 
urmatoarele:  
• unitate de bază,  
• suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. 
Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau 
chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 
2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și 
recunoașterea motorului automată. Control de către micropro-
cesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al 
motorului. 
Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de 
la 0 rpm la 80.000rpm. 
Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. 
Pompa de răcire integrată. 

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

33
00

00
00

-0
Lot 1.2: Cablu 
de alimentare 
minim 5m

1 buc Cablu de alimentare minim 5m

3

33
00

00
00

-0

Lot 1.3: Unita-
te motorizata 
manuala

1 buc
Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 
rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirur-
gia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g

4

33
00

00
00

-0 Lot 1.4: Mi-
cro-motor de 
tip „high-spe-
ed” multifunc-
tional

2 buc

micro-motor de tip high-speed, viteza: min 0 rpm până la 80.000 
rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare inter-
mitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm.  Sistem au-
to-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire 
automata. Greutate nu mai mare de 150g.

5

33
00

00
00

-0 Lot 1.5: Piesă 
de mană pen-
tru cranioto-
mie

1 buc

piesă de mană pentru craniotomie, lungime 13cm, angulara, 
viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm. Autoclavabil, sa poata fi 
procesat in masina de curatire automata. Greutate nu mai mare 
de 100g

6

33
00

00
00

-0 Lot 1.6: Co-
mutator de 
picior tip pe-
dala

1 buc Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de 
baza

7

33
00

00
00

-0 Lot 1.7: Cablu 
de interconec-
tare la micro-
motorul de tip 
high-speed

2 buc Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Au-
toclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata

8

33
00

00
00

-0

Lot 1.8: Pro-
tector Dura 2 buc

Protector Dura mater, mediu, pentru utilizarea cu piesele de 
mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire 
automata

9

33
00

00
00

-0 Lot 1.9: Bur-
ghiu de dia-
mant, reutili-
zabil, diametru 
3,0mm

2 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 3,0mm

10

33
00

00
00

-0 Lot 1.10: 
Burghiu de 
diamant, reuti-
lizabil, diame-
tru 4,0mm

3 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 4,0mm

11

33
00

00
00

-0 Lot 1.11: 
Burghiu de 
diamant, reuti-
lizabil, diame-
tru 5,0mm

1 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 5,0mm

12

33
00

00
00

-0

Lot 1.12: Bur-
ghiu neurochi-
rurgical

2 buc Burghiu neurochirurgical, tip spirala, scurt, diametru 1,5mm, re-
utilizabil, steril
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13

33
00

00
00

-0 Lot 1.13: Fre-
za tip spirala 
pentru crani-
otomie, steril, 
reutilizabil

10 buc Freza tip spirala pentru craniotomie, steril, reutilizabil

14

33
00

00
00

-0 Lot 1.14: 
Adaptor de 
curățare/iriga-
re  a pieselor 
de mână

1 buc Adaptor de curățare/irigare  a pieselor de mână

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

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și 
control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 

2022

 Nr. 64 din 31.12.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail BOTICA Aurelia, 022-222 -364
dispozitive@capcs.md

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

SIA RSAP (MTeder)
www.capcs.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 centrală de achiziție

Cod CPV 33000000-0

Obiectul de achiziții Achiziționarea de consumabile medicale în scopul re-
alizării Programului Național de prevenire și control a 
diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institu-
tul Mamei și Copilului pentru anul 2022

Informații despre obiectul achiziției:

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Unita-
teade 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Va-
loarea 

estima-
tă 

Cod CPV 33000000-0

Lotul 1

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Ac pentru stilo-
ul de insulină

buc 456000

Ac pentru stiloul de insulină. Sterile deunică folosință, lungimea 4 mm. 
Termenulde valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui 
parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod 
individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea docu-
mentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, man-
ualul utilizatorului, pliantul produsului (emisede producător). Ofertan-
tul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care 
confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare 
vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specifi-
cațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prez-
entat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de 
livrare: februarie2022. Certificate CE/declarație CE; ISO

364 800

Lotul 2

Stilou injector 
cu pasul 0,5 buc 150

Compatibil cu cartușul de insulină Aspart. Termenul de valabilitate 12 
luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard 
de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în 
mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu in-
dicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul 
produsului (emisede producător). Ofertantul va evidenția, marca în 
pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în ca-
uză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu 
anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ docu-
mente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi 
identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 
12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2022. Certificate CE/
declarație CE; ISO

52500

Lotul 3

Senzor glicemie set 8280

Set de monitorizare pentru 14 zile. În cazul în care funcționalitatea senzori-
lor oferiți necesită utilizarea unui transmiter de date, se va oferta 560 buc. 
de transmiter de date compatibile cu senzorul. Ofertantul va evidenția, 
marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația 
în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv 
cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi 
identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 
80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: ianuarie-fe-
bruarie; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA. 9 651 

720

Lotul 4

Pompă de in-
sulină set 10

 Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoa-
re, Funcție low glucosc suspend.  Ofertantul va evidenția, marca în pagina 
indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Cer-
tificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele 
corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi iden-
tificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 
luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; au-
gust-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA.

1 160 
395,5
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Lotul 5

Consumabile 
pompă de in-

sulină
set 40

Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu 
pompele de insulină de model Medtronic Paradigm Veo-MMT 754 
(aflate în dotare). Pentru Consumabile pompă de insulină altele decât cele 
compatibile cu  pompa de insulină de model Medtronic Paradigm Veo-M-
MT 754, se vor oferi  cu titlu gratuit 44 pompe de insulină. Ofertantul va 
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă 
specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prez-
entate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/
prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de 
valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-feb-
ruarie; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA.

3 090 
100

Valoarea estimativă totală 14319515,5

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 admi-
nistrative

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;
capacitatea economică și financiară;
capacitatea tehnică și/sau profesională;
 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

august 2021

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

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 □

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. _1_din_04.01.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE NR.1 ORHEI
IDNO 1013606002553
Adresa str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei
Numărul de telefon/fax 0 235 24556
Adresa de e-mail ale autorității contractante cs.orhei1@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante http://cs1orhei.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dvornic  Ludmila, 0235  24967
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)

cs.orhei1@ms.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)

Instituție medico sanitara publica

Prestarea serviciilor medicale primare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea achiziției

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

1 33600000-6
reactive si consu-

mabile de laborator 
pentru anul 2022

1
Necesitatea de reactive si con-
sumabile de laborator pentru 
anul 2022 al IMSP CS nr. 1 Orhei

831 800,00

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
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Alte informații:

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

05.01.2022

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

(pentru anul 2022)

Nr.  08 din 04 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@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)

SIA RSAP

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 44164310-3

Tuburi și racorduri
Caiet de sar-

cini

Tuburi și racorduri 833 333,33

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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 □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai  mic preț

II. Alte informații:

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

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

(pentru anul 2022)

Nr.  09 din 04 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6
Numărul de telefon/fax 0299 2 19 49
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariacahul@gmail.com

primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.primariacahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Brînză Snejana

Tel. 0 299 2 19 49

primcahul.ap@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)

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 45321000-3

Termoizolarea și fi-
nisarea fațadelor cu 
reparația acoperișului 
edificiului Primăriei 
municipiului Cahul 
situat în mun. Cahul 
str. Piața Independen-
ței nr. 6

Caiet de sar-
cini, proiect 
de execuție

Termoizolarea și fi-
nisarea fațadelor cu 
reparația acoperișului 
edificiului Primăriei 
municipiului Cahul 
situat în mun. Cahul 
str. Piața Independen-
ței nr. 6

3 360 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai  mic preț

II. Alte informații:

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

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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. _1_din_31.12.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Numărul de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Apetrii Olga, 079103903  achizitiipublice17@
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)

http://www.causeni.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)

 Consiliul raional Căușeni, administrație pu-
blică locală de nivelul II.

 
 
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 
fiecare lot în parte)

1
 
45233141-
9

Denumire lotul I

Întreținerea curentă 
a drumurilor publice 

locale de interes 
raional 

1 complet
Întreținerea curentă a 
drumurilor  publice locale de 
interes raional

3500,36 mii lei

2 45233142-
6

Denumire lotul II

Reparația drumurilor 
publice locale de 
interes raional cu 
îmbrăcăminte din 
piatră spartă și din 

beton asfaltic

1 complet

Reparația periodică a drumuri-
lor publice locale de interes ra-
ional cu îmbrăcăminte din pia-
tră spartă și din beton asfaltic

8328,60 mii lei

 
 
 

mailto:conscauseni@mail.ru
mailto:achizitiipublice17@gmail.com
mailto:achizitiipublice17@gmail.com
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

21.01.2022

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. 02 din 05 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Peresecina
IDNO 1007601003356
Adresa s. Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57
Numărul de telefon/fax 023547238 / 023547236
Adresa de e-mail ale autorității contractante prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iurcu Maria
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)

prim.peresecina@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație Publică 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 (pentru fiecare lot în 

parte)

45233142-6 Reparația dru-
murilor 1 lot Reparația dru-

murilor 3 619 416,66

 
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 acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea tuturor 
cerințelor de calificare

 



26

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

II. Alte informații:

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

Trimestrul I / II 2022 Reparația drumurilor

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
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. 01 din 03.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei
IDNO 1007601005523
Adresa mun.Orhei bd M.eminescu, 2
Numărul de telefon/fax 023520389/20662
Adresa de e-mail ale autorității contractante cr_orhei@yahoo.com, consiliu.orhei@

or.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.or.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Silvia Teslari, 0235/20389          

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

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

www.or.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 publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 45233142-6 Lucrări de reparație a dru-
murilor publice locale buc

Reparația îmbrăcămintei 
rutiere  din beton asfaltic: 9033084 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cr_orhei@yahoo.com
mailto:consiliu.orhei@or.md
mailto:consiliu.orhei@or.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț 

Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 28.12.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație și Cultură, Fălești

IDNO 1008601000097 

Adresa MD-5902, MOLDOVA, Fălești, or.Fălești, str. Ștefan 
cel Mare, nr.50

Numărul de telefon/fax   

0259234 09; 0259 23136

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

Adresa de internet ale autorității contractante  http://dge-falesti.org/  

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Madan Svetlana

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)

madan.svetlana@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție cu destinație educațională

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 
fiecare lot în parte)

Lotul I

1 09100000-0
Benzină premium 
A95 2500 litri

Cifra octanică, COP min 95, 
Standard de referință : SM 
226:2002 LST EN 288:2013

43475.0

2 09100000-0
Motorină EURO iarnă 
- vară 61 000 litri

- Aditivii din motorină nu tre-
buie să conțină compuși ai me-
talelor și fosforului,
- Cifra cetanică min. 51,0,
- Punctul de inflamabilitate min 
55.C,
- Densitatea la 20 . C, max 860,0 
kg/m.,
- Viscozitatea la 40 . C 
2,00-4,50mm./s

876570.0

Total 920 045.0

mailto:madan.svetlana@gmail.com
http://dge-falesti.org/
mailto:madan.svetlana@gmail.com
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

14.01.2021

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. 01 din 05 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Peresecina
IDNO 1007601003356
Adresa s. Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57
Numărul de telefon/fax 023547238 / 023547236
Adresa de e-mail ale autorității contractante prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iurcu Maria
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)

prim.peresecina@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație Publică 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 (pentru fiecare lot în 

parte)

15800000-6 Produse ali-
mentare 12 loturi Produse ali-

mentare 1 255 083,33

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea tuturor 
cerințelor de calificare
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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 II 2022 Produse alimentare

Trimestrul IV 2022 Produse alimentare

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
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. 1 din 04.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 8 – Bender 
IDNO 1019601000051
Adresa or. Bender, str. Chișinăului, 44
Numărul de telefon/fax +00373(552)6-82-66
Adresa de e-mail a autorității contractante p8logistica@anp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ion Neagu, 060244514, ionneagu20@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi plasată în SIA 
RSAP pe platforma achiziții.md

e-mail: p8logistica@anp.gov.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)

Instituție publică cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1

09100000-0

Benzină Premium 95 5 880 litri
Conform parametrilor 

tehnici din standardele de 
referință: SM 226:2002

559 038,00 lei

2 Motorină EURO 5 33 120 litri
Conform parametrilor 

tehnici din standardele de 
referință: SM EN 590:2014

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

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

Cerințele de participare vor fi atribuite în 
documentația standard care va fi plasată în 
SIA RSAP, platforma achiziții.md

Alte informații:

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

04-05.01.2022

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 Jurna-
lul Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45400000-1 Lucrări de reparații 
capitale lot Lucrări de reparații capita-

le
1584000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Trimestrul I 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15800000-6
Diverse produse ali-
mentare pentru II ju-

matate 2022
loturi Diverse produse alimenta-

re pentru II jumatate 2022

1500000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 03/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15100000-9
Carne, pește și pro-

duse din ele pentru II 
jumatate 2022

loturi
Carne, pește și produse 
din ele pentru II jumatate 
2022

1034000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție √



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

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 √

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. 04/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15500000-3 Produse lactate pentru 
II jumatate 2022 loturi Produse lactate pentru II 

jumatate 2022 983000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție √



42

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

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 √

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. 05/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15500000-3 Produse lactate pentru 
I jumatate 2023 loturi Produse lactate pentru I 

jumatate 2023 1000000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 06/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15100000-9
Carne, pește și pro-

duse din ele pentru I 
jumatate 2023

loturi
Carne, pește și produse 
din ele pentru I jumatate 
2023

1200000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 07/22 din 05.01.22

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane 
cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi

IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Numărul de telefon/fax 079410239/0231-2-72-69
Adresa de e-mail a autorității contractante cp.balti@anas.md
Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

cp.balti@anas.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)

Prestarea serviciilor socio-medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 15800000-6
Diverse produse ali-
mentare pentru I ju-

matate 2023
loturi Diverse produse alimenta-

re pentru I jumatate 2023

1500000,00

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

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

Nu √

Da □

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

Nu √

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu respectarea 

cerințelor solicitate
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 04.01.2022 

Dezinfectanți

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.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)

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției: CPV: 33600000-6

Cod 
CPV 

Denumirea bu-
nurilor Cantitat U/M Specificația tehnică deplină solicitată

Valoarea 
estimativă

Lot 1//Dezinfec-
tarea și curățarea 
instrumrntelor 
medicale, inclusiv 
opticele medicale

90000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:
Virucidă EN 14476
bactericidă EN 14561, EN 13727 fungicidă EN 14562, EN 13624
tuberculocidă EN 14563
Certificări: 
*cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a produsului 
va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;
*înregistraea produsului în Registru Național al  Dispozitivelor Medi-
cale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale , până la 
deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate chimic, (copie, sau original), a produsui 
în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.
*confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și tra-
ducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin 
semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă - acid peracetic, produs concentrat solid, cu inhibi-
tori de coroziune, ambalaj-≤ 5 kg 
Termen de valabilitate a produsului nu m ai puțin de 2 ani
Expoziția ≤ 30 min

58500,00

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Lot 2//Dezinfec-
tarea și curățarea 
enzimatică a 
instrumentelor 
medicale, inclusiv 
opticele endosco-
pice

160000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:
Bactericidă EN 13727, EN 14561, virucidă EN 14476 
fungicidă EN 14562, 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabili-
tate a acestuia;
*Înregistraea produsului în Registru Național al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medica-
le, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii 
și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fieca-
re lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă 
și traducerea în limba română la livrare-copia sau original con-
firmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă – didecildimetilamoniu carbonat, complex 
enzymatic (minim3 enzime), produs concentrat lichid, neco-
roziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție, ambalaj-≤ 5 
litri dotat cu pompă de dozare.Termen de valabilitate a produ-
sului nu mai puțin de 2 ani. Expoziția ≤ 5 min.

160000,00

Lot 3//Steriliza-
rea endoscopelor 
și instrumentelor  
chirurgicale 

20000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare)
Virucidă EN 14476 bactericidă EN 14561, fungicidă EN 14562, 
tuberculocidă EN 14348 în condiții de curățenie, sporicidă  EN 
17126 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabili-
tate a acestuia;
*Înregistraea produsului în Registru Național al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medica-
le , până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și tra-
ducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii 
și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fieca-
re lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă 
și traducerea în limba română la livrare-copia sau original con-
firmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă –acid peracetic cu inhibitor de coroziune,  
produs solid, ambalaj-≤ 6 kg, produse
compatibil  pentlu endoascoapele Olinmpus,Wolf. Valabili-
tatea soluției de lucru-24 ore. Expoziția ≤ 15 min. Termen de 
valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani.

100000,00
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Lot 4//Detergen-
t/D/
reprocesarea 
automata a en-
doscoapelor și 
instrumentelor 
chirurgicale 
(pentru mașini 
de reprocesare 
Olimpus)

180
Produs gata de 
utilizat ambalaj 

canistră5 litri

*Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilita-
te a acestuia;
*Înregistraea produsului înRegistru Național al Dispozitivelor 
Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 
până la deschiderea ofertelor. 
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau origi-
nal a produsui în limba de circulație internațională și traducerea 
în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și 
traducerea în limba română la livrare-copia sau original confir-
mată prin semnătura și ștampila Participantului.
 Cerințe tehnice:
Produs concentrat lichid,
≤5%noniionic surfactanti,
≤5% anionic surfactanți,
≤5% NTA, enzyme,inhibatori de coroziune, dizolvanți,agenți de 
complexare,
Ambalaj ≤5 litri inclusiv
Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. De prezentat la 
livrare: Catalogul producătorului /prospecte/documente tehni-
ce de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit 
pe suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă și semnătura 
Participantului. În ofertă se va induica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

72000,00

Lot 5//Dezinfec-
ția D/
reprocesarea 
automata a en-
doscoapelor și 
instrumentelor 
chirurgicale 
(pentru mașini 
de reprocesare 
Olimpus)

180

Produs gata de 
utilizat ambalaj 

5 litri

Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculoci-
dă, fungicidă, sporicidă
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului în Registru Național al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale , până la deschiderea ofertelor. 
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare 
a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba 
română la livrare-copia sau original confirmată prin semnă-
tura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice: ambalaj 5 litri, produs lichid, gata de utiliza-
re, inhibitor de coroziune,dizolvanți,agenți de complexare.
Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. De prezentat 
la livrare: Catalogul producătorului /prospecte/documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produ-
sul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă 
și semnătura 
Participantului. În ofertă se va induica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat.

64500,00
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Lot 6//Curățarea 
și dezinfecția de 
grad înalt a supra-
fețelor și dispozi-
tivelor medicale 
în zone cu risc 
epidemiologic 
sporit

200
Litri soluție de 

lucru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 16777, bactericidă EN 
13727, fungicidă EN 13624, tuberculocidă EN 14348, sporici-
dă EN 17126 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului în în Registru Național al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale , până la deschiderea ofertelor. 
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
 Cerințe tehnice:Ambalaj 1,0 litru, produs lichid, gata pentru 
utilizare. dotat cu duză pulverizatoare spumigenă, pe 
bază de acid peracetic și peroxid de hidrogen. Produs 
gata pentru utilizare. Termen total de utilizare nu mai puțin 
de 1 an. Expoziția: ≤15 min.
Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă și semnătura 
Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferit. 

12500,00

Lot 7//Curățarea 
și dezinfecția de 
grad înalt a supra-
fețelor și dispozi-
tivelor medicale 
în zone cu risc 
epidemiologic 
sporit

500 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 16777, bactericidă EN 
13727, fungicidă EN 13624, condiții de murdărie,  EN tuber-
culocidă EN 14348, sporicidă EN 17126 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului în Registru Național al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
 Cerințe tehnice: Ambalaj 5,0 litru, produs lichid, gata pen-
tru utilizare. Canistră -produs pe bază de acid peracetic și 
peroxid de hidrogen. Produs gata pentru utilizare. Termen 
total de utilizare nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤15 min.
Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă și semnătura 
Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.

26667,00
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Lot 8//Dezinfecția 
aerului și supra-
fețelor în încăperi 
cu semnificație 
epidemiologică 
sporită

140

Soluție gata 
pentu utilizare 
compatibilă cu 

dispozitivul
NOCOSPRAY

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 16777, bactericidă EN 
13727, fungicidă EN 13624, condiții de murdărie,  EN tuber-
culocid EN 14348, sporicid EN 17126 
Certificări:
Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabi-
litate a acestuia;
*Înregistraea produsului în în Registru Național al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice: ambalaj-canistră 5 litri, produs lichid, gata 
de utilizare. Substanța activă: peroxid de hydrogen de 6%, 
ioni de argint, catalizatori. Expoziția 30 min. Soluție fără mi-
ros, necorozivă, să nu provoace alergii.
Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. De prezentat 
la livrare: Catalogul producătorului /prospecte/documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produ-
sul oferit pe suport de hîrtie-copie, confirmată prin ștampilă 
și semnătura 
Participantului. În ofertă se va induica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat.

72917,00

Lot 9//Curățarea 
și dezinfecția rapi-
dă a suprafețelor 
cu semnificație 
epidemiologică  

300

Litri soluții de 
lucru

ambalaj 1,0 
litru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, EN 16777, 
bactericidă EN 13727, EN 16615, tuberculocidă EN 14348 
condiții de murdărie,  fungicidă EN 13624
Certificări: 
Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabi-
litate a acestuia;
 *Certificat de înregistrare a produsului în Registru Național 
al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. 
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. 
Cerințe tehnice: Flacon 1, 0 litru, produs lichid, gata de uti-
lizare, dotat cu duză pulverizatoare, pe bază de alcool și 
săruri cuaternare, expoziția ≤30 sec-15 min. 
Termen total de utilizare nu mai puțin de 1 ani. De prezentat 
la livrare: Catalogul producătorului /prospecte/documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produ-
sul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă 
și semnătura 
Participantului. În ofertă se va induica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat.

33750,00
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Lot 10//Curățarea 
și dezinfecția rapi-
dă a suprafețelor 
cu semnificație 
epidemiologică  

1300

Litri soluții de 
lucru

ambalaj 5,0 
litru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, EN 16777, 
bactericidă EN 13727, EN 16615, tuberculocidă  EN 14348 
condiții de murdărie,  fungicidă EN 13624
Certificări: 
Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a pro-
dusului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabi-
litate a acestuia;
 *Certificat de înregistrare a produsului în Registru Național 
al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. 
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului. 
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. 
Cerințe tehnice: canistră 5,0 litri, produs lichid, gata de utili-
zare, pe bază de alcool și săruri cuaternare, expoziția ≤30 
sec-15 min. 
Termen total de utilizare nu mai puțin de 1 ani. De prezentat 
la livrare :Catalogul producătorului /prospecte/documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produ-
sul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă 
și semnătura 
Participantului. În ofertă se va induica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului pre-
zentat.

70417,00

Lot 11//Dezinfec-
ţia Curățarea și 
dezinfecția rapida 
pentru suprafețe-
le cu semnificație 
epidemiologică 
cît și alte tipuri de 
suprafețe EXEM-
PLU: mobilierul 
din sala de proce-
duri după fiecare 
pacient 

4500
Litri litri soluție 

de lucru

Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, EN 16777, Ac-
țiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, EN 16777, bacte-
ricidă, EN 13727, EN 16615, tuberculocidă  EN 14348 condiții 
de curat,  fungicidă EN 13624 3
*. Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia 
*Certificat de înregistrare a produsului de către autoritatea 
națională competentă în domeniu, pâină la deschiderea 
ofertelor.                
* Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau 
original - în limbă de circulație internațională și traducerea în 
limba română avizat cu ștampila umedă a Participantului 
* Instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile 
de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de 
stat la livrare - copie sau original avizat cu  ștampila umedă a 
Participantului 
* Cerinţe tehnice: 
- substanta activa: pe bază de alcool 
- dotat cu pulverizator,- produs gata pentru ultilizare 
- ambalaj ≤ 1 litri inclusive,- termen total de valabilitate: ≥ 2 
ani 
- expoziția: ≤ 120 sec. 
* De prezentat la livrare: Catalogul producătorului /prospec-
te/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată 
prin ștampilă și semnătura Participantului. În ofertă se va 
induica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat

187500,00
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Lot 12//Dezinfec-
ția și curățarea 
suprafețelor și 
dispozitivelor 
medicale

300000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:
Bactericidă EN 13727, EN 16615, virucidă EN 14476, 16777, 
fungicidă EN 13624, tuberculocidă EN 14348 în condiții de 
murdărie.
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului de către autoritatea națională com-
petentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru 
fiecare lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă –sare cuaternară , produs concentrat li-
chid/solid, cu inhibitori de coroziune, să nu conțină aldehide, 
fenoli, guanidine ambalaj-≤ 5 litri/kg  dotat cu pompă/pahar 
de dozare.Termen de valabilitate a produsului nu m ai puțin 
de 2 ani. Expoziția ≤ 30 min.

62500,00

Lot 13//Dezinfec-
ția suprafețelor 
cu semnificație 
epidemiologică 
și alte tipuri de 
suprafețe

300000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:
Virucidă EN 14476, bactericidă EN 13727, fungicidă EN 
13624, tuberculocidă EN 14348 în condiții de murdărie. 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
* Certificat de înregistrare a produsului de către autoritatea 
națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofer-
telor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru 
fiecare lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă – diclorizocianurat de sodiu, produs con-
centrat solid (pastille, comprimate, tablete) kg. Termen de 
valabilitate a produsului nu m ai puțin de 2 ani. Expoziția ≤ 
30 min

31025,00
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Lot 14//Dezinfec-
ția suprafețelor în 
secțiile cu semni-
ficație epidemio-
logică  (o data la 
7 zile)

50000 Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului:
Virucidă EN 14476,inclusiv Coronavirus
bactericidă EN 13727, fungicidă EN 13624, tuberculocid EN 
14348 sporicidă  EN 17126 în condiții de murdărie
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
* Certificat de înregistrare a produsului de către autoritatea 
națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofer-
telor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru 
fiecare lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă – diclorizocianurat de sodiu, produs con-
centrat solid (pastille, comprimate, tablete), kg.Termen de 
valabilitate a produsului nu m ai puțin de 2 ani. Expoziția ≤ 
30 min.

37500,00

Lot 15//Dezinfecț  
Dezinfecția  deșe-
urilor  deșeurilor                                            
medicale

1000 kg

Acțiunea dezinfectantului:
Virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă ( mycobacte-
rium terrae) 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
* Certificat de înregistrare a produsului de către autoritatea 
națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofer-
telor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru 
fiecare lot.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Cerințe tehnice:
Substanța activă – clor activ produs concentrat, pulbere 
solid,   Termen de valabilitate a produsului nu m ai puțin de 2 
ani. Expoziția ≤ 120 min.
Catalogul producătorului, documente tehnice de confirmare 
a specificațiilor tehnice pe suport de hîrtie, copie confirmată 
prin ștampilă și semnătura partiicpantului.În ofertă se va 
indica codul produsului.

10275,00
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Lot 16//Dezinfec-
ția chirurgicală a 
mâinilor.
 

500
Litri soluție
Ambalaj 1,0 

litru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, bactericidă EN 
13727, EN1500, EN 12791, fungicidă EN 13624, tuberculoci-
dă EN 14348 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
* Certificat de înregistrare a produsului de către autoritatea 
națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofer-
telor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
 Cerințe tehnice:Ambalaj 1,0 litru, produs lichid, gata pentru 
utilizare, dotat cu pompă dozator, conține alcool nu mai 
puțin de 72% (nu conține glicerină, coloranți, săruri cu-
ternare, chlorhexidină), testat dermatologic și toxicologic.
Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani.Expoziția: ≤90 
sec.
Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport de hîrtie-copie confirmată prin ștampilă și semnătura 
Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferitpentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.

33333,00

Lot 17//Dezinfec-
ția chirurgicală a 
mâinilor
 

1000
Litri soluție
Ambalaj 5,0 

litru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, bactericidă EN 
13727, EN1500, EN 12791, fungicidă EN 13624, tuberculocidă  
EN 14348 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului de către autoritatea națională com-
petentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
* Cerințe tehnice: conține alcool nu mai puțin de 72% (să nu 
conțină glicerină, coloranți, săruri cuternare, chlorhexidină),  
testat dermatologic și toxicologic.Termen total de utilizare 
nu mai puțin de 2 ani.Expoziția: ≤90 sec.
De prezentat la livrare: Catalogul producătorului /prospecte/
documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată 
prin ștampilă și semnătura 
Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferitpentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.
Se vor oferi 100 dispensere de perete gratuit.

56667,00
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Lot 18//Dezin-
fecția igienică a 
mâinilor 1000

Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, bactericidă EN 
1500, 13727, fungicidă EN 13624,  tuberculocidă EN 14348 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului de către autoritatea națională com-
petentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
* Cerințe tehnice: Ambalaj 1,0 litru, produs lichid, gata pen-
tru utilizare dotat cu pompă dozator, pe bază de etanol sau 
propanol (nu provoacă alergii, iritații a pielii, nu conține 
coloranți, chlorhexidina, glicerină), testat dermatologic și 
toxicologic.Produs gata de utilizare.Termen total de utilizare 
nu mai puțin de 2 ani.Expoziția: ≤30 sec.
De prezentat la livrare: Catalogul producătorului /prospecte/
documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată 
prin ștampilă și semnătura Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferitpentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.
Se vor oferi 100 dispensere  de perete gratuit.

66667,00

Lot 19//Dezin-
fecția igienică a 
mâinilor 2000

Litri soluție de 
lucru

Acțiunea dezinfectantului: Virucidă EN 14476, bactericidă EN 
1500, 13727, fungicidă EN 13624,  tuberculocidă EN 14348 
Certificări: 
*Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate  a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia;
*Înregistraea produsului de către autoritatea națională com-
petentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.
*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau 
original a produsui în limba de circulație internațională și 
traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea sem-
năturii și ștampilei Participantului.
*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/
rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau origi-
nal confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
 Cerințe tehnice: Ambalaj 1,0 litru, produs lichid, gata pen-
tru utilizare dotat cu pompă dozator, pe bază de etanol sau 
propanol (nu provoacă alergii, iritații a pielii, nu conține colo-
ranți, chlorhexidina, glicerină), testat dermatologic și toxico-
logic.Produs gata de utilizare.
Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: 
≤30 sec.
*De prezentat la livrare: Catalogul producătorului /prospec-
te/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport de hîrtie-copie confirmată 
prin ștampilă și semnătura Participantului.
În ofertă se va induica codul produsului oferitpentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.
Se vor oferi 100 dispensere  de perete gratuit.

111667,00
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Lot 20//Perhidrol 
medical
 32-35%

Kilograme/

Certificări: Acțiunea:                                                                                                                                        
                                                          virucidă, bactericidă, levurici-
dă: fungicida, micobactericidă.                                                                                        
*Confirmarea precum  la livrare termenul de valabilitate a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia; 
*Certificat de la producător care să confirme destinația medi-
cală a produsului - copie sau original confirmată prin semnă-
tura și ștampila ofertantului 
* Înregistraea produsului de către autoritatea națională 
competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.
*Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 
original - în limbă de circulație internațională și traducerea în 
limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștam-
pilei Participantului.
* Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - co-
pie sau original confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului. 
* Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre cu inel de pro-
tecție, sigilat de producător. 
- produs lichid, concentrat 
- substanța activă: peroxid de hidrogen 33-35 % 
- produs gata de utilizare 
- utilizare simultan pentru dezinfecție și prelucrare 
- termen de valabilitate: > 1 an    

63360,00

Lot 21//Curățarea 
și dezinfectarea 
suprafețelor și 
dispozitivelor 
medicale

20000

Șe
rv

rț
el

e 
bu

că
ți

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476- conditii de 
murdarie, bactericidă EN 14561-conditii de murdarie, fungi-
cida EN 14562, Micobactericidă EN 14348 - EN 14563 (myco-
bacterium terrae.).
* Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de va-
labilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul 
total de valabilitate a acestuia; 
* Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor 
biodistructive sau AMED.  
*Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 
original - în limbă de circulație internațională și traducerea în 
limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștam-
pilei Participantului.  
*Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru 
fiecare lot.
* Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 
sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare 
copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului.   Cerinţe tehnice:  pe baza de alcool etilic, 
propanol saruri cuaternare. Produs gata pentru ultiliza-
re   nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține colo-
ranți   termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani.                                                                                                                                             
                          Expoziția: ≤  timpul de acțiunea 15 min. 
Ambalaj până la 100 de bucăți, dimensiunile minimale 12x18 
cm
 * De prezentat la livrare Catalogul producătorului/prospec-
te/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehni-
ce pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirma-
tă prin ștampila și semnătura Participantului.
 * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului prezentat.

16333,00

 

5500 13,824 76032
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
 
Alte informații:

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

Trim I 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

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 □

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
Pentru anul 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 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. 01 din 03.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702 mun.Strășeni

str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301
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)

straseni.silvicultura.md

iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de Stat

Genul principal de activitate: 

silvicultură și cinegetică

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), lei

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziție 

publică

1. 34100000-8 Achiziționarea autocamion ZIL-151 1 buc. contract de 
valoare mică 150000 I trimestru

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 Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

Pe parcursul anului de gestiune

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 

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
mailto:straseni@moldsilva.gov.md


62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor se va efectua în corespundere 
cu Regulamentul privind achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 
întreprinderile de stat, aprobat prin HG 
nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 
10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

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. 02 din 03.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702 mun.Strășeni

str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301
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)

straseni.silvicultura.md

iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de Stat

Genul principal de activitate: 

silvicultură și cinegetică

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), lei

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziție 

publică

1. 44313000-7 
Achiziționarea plasei metalice pentru 
gardul de protecție a regenerării naturale 19020 ml

Licitație 
publică prin 

COP
529200 II-III trimestru

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 Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

Pe parcursul anului de gestiune

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
mailto:straseni@moldsilva.gov.md
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor se va efectua în corespundere 
cu Regulamentul privind achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 
întreprinderile de stat, aprobat prin HG 
nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 
10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

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 03.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702 mun.Strășeni

str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301
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)

straseni.silvicultura.md

iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de Stat

Genul principal de activitate: 

silvicultură și cinegetică

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), lei

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziție 

publică

1. 09000000-3
Achiziţionarea produselor petroliere 
pentru necesităţile de producere ale 
întreprinderii, pentru a.2022.

Benzină 27000 litri
Motorină 23000 lit
Gaz 15000 litri
Ulei dizel 60 litri
Ulei auto 120 litri

Licitație 
publică prin 

COP
896000 IV trimestru

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 Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
mailto:straseni@moldsilva.gov.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de intenție

Pe parcursul anului de gestiune

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor se va efectua în corespundere 
cu Regulamentul privind achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 
întreprinderile de stat, aprobat prin HG 
nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 
10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

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


67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 04 din 03.01.2022

 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat:

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702 mun.Strășeni

str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante straseni@moldsilva.gov.md

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorica Margineanu, 069500301
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)

straseni.silvicultura.md

iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de Stat

Genul principal de activitate: 

silvicultură și cinegetică

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), lei

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziție 

publică

1. 34113300-5 Achiziționarea automobilelor de teren 2 buc.
Licitație 

publică prin 
COP

550000 I-II trimestru

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 Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
mailto:straseni@moldsilva.gov.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de intenție

Pe parcursul anului de gestiune

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor se va efectua în corespundere 
cu Regulamentul privind achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 
întreprinderile de stat, aprobat prin HG 
nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 
10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor

            publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, 

           în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 

          privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2/B/22 din 05.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Or. Cimișlia, Bd.Ștefan cel Mare 14

Numărul de telefon/fax 024124135

Adresa de e-mail ale autorității contractante www.achizitii@cimislia.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.cimislia.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@ci-
mislia.md

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

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

-

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 15800000-
6

Lot 1 Produse de panifi-
cație și morărit Buc Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 120000

2
15800000-
6

Lot 2 Produse pe bază 
de boabe de cereale Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 90000

3
15800000-
6

Lotul 3 Legume boboa-
se uscate Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 35000

4
15800000-
6  Lotul 4 Paste făinoase Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 35000

5
15800000-
6  Lotul 5 Semințe Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 20000

6
15800000-
6

 Lotul 6 Legume proas-
pete Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 160000

7
15800000-
6

Lotul 7 Fructe proaspe-
te și uscate Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 100000

8
15800000-
6

 Lotul 8 Diverse produ-
se alimentare Buc Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 160000
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9
15800000-
6 Lotul 9 Ouă Buc Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 40000

10
15800000-
6

 Lotul 10 Produse lac-
tate Litri / Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 1000000

11
15800000-
6

Lotul 11 Produse din 
carne Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 800000

12
15800000-
6 Lotul 12 Pește Kg Produse alimentare pentru peri-

oada ianuarie -iulie 2023 80000

13
15800000-
6

Lotul 13 Fructe și legu-
me transformate (con-

serve)
Buc

Produse alimentare pentru peri-
oada ianuarie -iulie 2023

100000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cu documentele de calificare

Alte informații:

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

01.12.2022

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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1/B/22 din 05.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Or. Cimișlia, Bd.Ștefan cel Mare 14

Numărul de telefon/fax 024124135

Adresa de e-mail ale autorității contractante www.achizitii@cimislia.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.cimislia.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@ci-
mislia.md

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

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

-

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 15800000-
6

Lot 1 Produse de pa-
nificație și morărit Buc

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

80000

2
15800000-
6

Lot 2 Produse pe 
bază de boabe de 

cereale
Kg

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

60000

3
15800000-
6 Lotul 3 Legume 

boboase uscate Kg
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

25000

4
15800000-
6  Lotul 4 Paste făinoase Kg

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

35000

5
15800000-
6  Lotul 5 Semințe Kg

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

19000
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6
15800000-
6  Lotul 6 Legume 

proaspete Kg
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

130000

7
15800000-
6 Lotul 7 Fructe proas-

pete și uscate Kg
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

60000

8
15800000-
6  Lotul 8 Diverse pro-

duse alimentare Buc
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

180000

9
15800000-
6 Lotul 9 Ouă Buc

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

30000

10
15800000-
6  Lotul 10 Produse 

lactate Litri / Kg
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

450000

11
15800000-
6 Lotul 11 Produse din 

carne Kg
Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

460000

12
15800000-
6 Lotul 12 Pește Kg

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

70000

13
15800000-
6

Lotul 13 Fructe și le-
gume transformate 

(conserve)
Buc

Produse alimentare pentru pe-
rioada septembrie – decembrie 
2022

90000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cu documentele de calificare

Alte informații:

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

10.08.2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE
IDNO 1010601000287
Adresa mun.Chișinău, Vasile Alecsandri nr.1
Numărul de telefon/fax 022 280995/067441141
Adresa de e-mail ale autorității contractante http://www.probatiune.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante I. Caras /achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://mtender.gov.md

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)

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este 
o autoritate administrativă în subordinea 
Ministerului Justiţiei, care asigură adminis-
trarea activităţii subdiviziunilor teritoriale în 
domeniul probaţiunii

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 
fiecare lot în parte)

1 39100000-
3

Mobilier pentru bi-
rou

mobilier pentru birou conform 
necesităților INP și subdiviziu-
nilor teritoriale 

1 100 000,00

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

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:

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

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le 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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE
IDNO 1010601000287
Adresa mun.Chișinău, Vasile Alecsandri nr.1
Numărul de telefon/fax 022 280995/067441141/069315636
Adresa de e-mail ale autorității contractante http://www.probatiune.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante I. Caras /achizitii@probatiune.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://mtender.gov.md

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)

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este 
o autoritate administrativă în subordinea 
Ministerului Justiţiei, care asigură adminis-
trarea activităţii subdiviziunilor teritoriale în 
domeniul probaţiunii

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 
fiecare lot în parte)

1 38112100-
4

Sistem de navigare și 
de poziționare globală 

(GPS sau echivalent) 
Sistem de urmărire a 
agresorului din două 

piese (SUPDP)

100

Sistem de navigare și de pozițio-
nare globală (GPS sau echivalent) 
Sistem de urmărire a agresorului 
din două piese (SUPDP)

750 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție prețul cel mai scăzut, cu corespunde-
rea cerințelor față de participant și co-
respunderea cerințelor tehnice minime 
obligatorii privind obiectul achiziției.
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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 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/L/22 din 05.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Or. Cimișlia, Bd.Ștefan cel Mare 14

Numărul de telefon/fax 024124135

Adresa de e-mail ale autorității contractante www.achizitii@cimislia.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.cimislia.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@ci-
mislia.md

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

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

-

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45233000-
9

Reparația capitală a 
drumului str. M.Vitea-
zul (nr.77-113),600m

Buc Reparația capitală a drumului str. 
M.Viteazul (nr.77-113),600m 3025000,00

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 Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cu documentele de calificare
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Alte informații:

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

01.03.2022

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 05.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@

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)

municipiulhincesti@gmail.com

oleseatonu27@gmail.com

https://primariahincesti.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 a administrației publice locale de 
nivelul I, obiectul principal de activitate fiind 
promovarea intereselor și soluţionarea pro-
blemelor colectivităţilor locale.

 
Informații despre obiectul achiziției: Servicii de amenajare și salubrizare a municipiului Hîncești 
pentru 2022

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor so-

licitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-

rință

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

90600000-3
LOT 1. Amenajarea  și 
salubrizarea municipiu-
lui Hîncești.

lot 1 Conform caietelor de 
sarcini

5586863,66

90600000-3 LOT 2. Amenajarea par-
cului municipal Hîncești lot 1 Conform caietelor de 

sarcini

585443,76

90600000-3
LOT 3. Amenajarea cimi-
tirului nou lot 1 Conform caietelor de 

sarcini

184396,82

90600000-3 LOT 4. Amenajarea cimi-
tirului vechi lot 1 Conform caietelor de 

sarcini

143294,96

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
mailto:oleseatonu27@gmail.com
https://primariahincesti.md/
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90600000-3 LOT 5. Servicii comunale 
de iluminat stradal lot 1 Conform caietelor de 

sarcini
1000000,00

Valoarea estimativă totală ( fără TVA) 7499999,20

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

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

□ Nu □
Da □

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

□ Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selec-
ție

Oferta- Cerere de participare (anexa nr. 7);
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);. 
Propunerea tehnică – conform anexei nr. 22;
Propunerea financiară- conform anexei nr. 23;
Garanția pentru ofertă - prin scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9)
sau
- prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Primăria mun. Hîncești
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor Trezorăria regională Centru
Codul fiscal: 1007601004054
Contul de decontare: MD52TRPCEE518410A00769AA
Contul trezorerial: TREZMD2X
Contul bancar: MD52TRPCEE518410A00769AA
Trezoreria regională: Centru
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de 
achiziție publică nr. ____ din _______”. 
Notă!!!Se prezintă dovada depunerii garanției în cazul depunerii garanției sub formă de transfer pe 
contul autorității contractante.
DUAE Elctronic SIA RSAP

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu pre-
vederile legale din ţara în care 
candidatul este stabilit

Certificat/decizie de înre-
gistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridi-
ce - (semnata electronic)

Da

Certificat de efectuare sistema-
tică a plății impozitelor

Copie eliberată de că-
tre Inspectoratul Fiscal, 
(semnata electronic)

Da

Demonstrarea accesului la in-
frastructură /mijloace pentru 
îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit.

Declarație privind dotă-
rile specifice, utilajul și 
echipamentul necesar 
pentru îndplinirea con-
tractului. (semnata elec-
tronic)

Da

Demonstrarea accesului la per-
sonalul necesar pentru îndepli-
nirea corespunzătoare a obiec-
tului contractului ce urmează a 
fi atribuit 

Declarație privind perso-
nalul de specialitate pro-
pus pentru implimenta-
rea contractului. Original. 
(semnata electronic)

Da
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III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea 
anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

10.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise 
spre publicare în JOUE)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 34 din 27.12.2021               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate (dacă este cazul, men-
țiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de 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 Echipament medical pentru activitatea științifică
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636036477740

Data publicării: 04.11.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636036477740

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 √ 
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 46 din 23.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”ECOCHIMIE”
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 85, 022 10 -91-11, info@
ecochimie.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 √     

 

Denumire S.R.L. ”GBG-MLD”
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2, 022-54-91-21, offi-
ce@gbg.md, www.gbg.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 Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 Cântar de laborator 33100000-
1

1 buc Nr. 78 din 
01.12.2021

14640,00

2 Lotul nr. 2 Congelator de labora-
tor

33100000-
1

1 buc Nr. 79 din 
01.12.2021

109557,00

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

mailto:office@gbg.md
mailto:office@gbg.md
http://www.gbg.md
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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. 21045625 din 24.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de 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 Articolelor de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (car-
diochirurgie) – sistem închis pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1634709502119
Data publicării: 20.10.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045625/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

- 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634709502119
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În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.224/21 din 01 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire „Endo-Chirurgie” SRL

IDNO 1009600033242

Date de contact 

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

Telefon: 022 66-72-86; 

E-mail: info@akson.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 con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1. Cateter IAB MEGA 7.5 Fr 40 cc cu 
kit de insertie(152-162cm) 33100000-1 3 buc

06-142/21 din 
24.12.2021

71.280,00

2 Lot 2 Cateter IAB Linear  7.5 Fr 40 cc cu 
kit de insertie(162-183 cm) 33100000-1 2 buc 45.600,00

3 Lot 3. Senzor de nivel (maquet) 33100000-1 150 buc 23.400,00

4
Lot 5. Consumabile pt masurarea 
parametrilor echilibrului acido-bazic 
on-line la copii si adulti

33100000-1 50 buc 84.000,00

5
Lot 6. Consumabile pt masurarea 
parametrilor echilibrului acido-bazic 
on-line la copii si adulti

33100000-1 50 buc 39.600,00

Denumire „Pharmony” SRL

IDNO 1015600025123

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

Telefon: +37369646604, +37376749222
E-mail: info@pharmony.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 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

mailto:info@akson.md
mailto:info@pharmony.md
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1 Lot 7. Set  consumabile pentru 
plasmafereza la aparatul Nigale 33100000-1 2500 buc 06-143/21 din 

24.12.2021 996990.00

Denumire „Oxivit-med” SRL

IDNO 1007600044280

Date de contact 

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

Telefon: +373 22 808 002

E-mail: info@oxivit-med.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, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 8. Eprubete ACT-HR 1800 buc 1800 buc 06-144/21 din 

24.12.2021
305.424,00

2 Lot 9. Eprubete ACT -LR 200 buc 200 buc 33.936,00

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

- 
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:info@oxivit-med.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.29/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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 R      

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție (repetat) Materiale și obiecte de uz gospodăresc, conform necesi-

tăților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629200058891

Data publicării: 17/08/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1629200058891?tab=contract-notice  

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629200058891?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629200058891?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-29/2021 din 22.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Salonica”
IDNO 1003602016092
Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Bălţi, str.Decebal 125a

salonica2008@rambler.ru 

Telefon 069133731               
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
LOT 2 -Detergenți

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
48 009,60

2
Lot 4 – Soluții pentru veselă și curățat 
suprafețe 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
35 964,00

3
Lot 5 - Soluții pentru mobilă și pardo-
seli 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
14 966,40

4
Lot 8 -Odorizant

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
2 056,80

5
Lot 9 – Burete, perii și lavete

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
6 187,80

mailto:salonica2008@rambler.ru


91

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

6
Lot 10 –Prosop de hîrtie și hîrtie igie-
nică 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
26 799,62

7
Lot 13 –Respirator, mască de protecție 
și ochelari de protecție 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
1 320,00

8
Lot 14 –Mături

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
25 329,60

9
Lot 15 – Făraș și dozatoare

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
3 534,00

10
Lot  16 - Inventar   pentru menaj

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
18 298,72

11
Lot 17 –Inventar  de uz casnic

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
5 167,20

12
Lot 18 – Rulouri  și pensule

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
6 048,10

13
Lot 19 –Becuri

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
61 221,60

14
Lot 20 – Prize și furci de curent

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
3 516,00

15
Lot 21 –Întrerupător

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
5 688,00

16
Lot 22 –Lumină  și electrică

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
44 930,40

17
Lot 23 – Cabluri

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
16 208,40

18
Lot 24 –Instrumente  manuale

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
21 139,20

19
Lot 25 – Hîrtie  de șmîrghel

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
192,00

20
Lot 26 – Electrozi  

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
924,00

21
Lot 27 – Benzi  de izolare

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
357,60

22
Lot 28 – Cabluri

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
10 953,60

23
Lot 29 – Discuri pentru mașini de șlefuit 
și ferestrău 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
3 136,80

24
Lot 30 – Aparate și utilaje electrice

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
26 736,00

25
Lot 31 – Furtun

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
3 360,00
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26
Lot 33 – Lăcat și miez de lacată

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
25 510,80

27
Lot 34 – Automate

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
9 552,00

28
Lot 35 – Diubeli

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
390,00

29
Lot 36 – Unelte de muncă mecanizate

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
44 868,00

30
Lot 37 – Accesorii pentru spații publice

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
11 640,00

31
Lot 38 –Îmbrăcăminte și încălțăminte 
de protecție pentru personal auxiliar 39800000-0 1 lot

Nr. 180

29.09.2021
25 200,00

32
Lot 39 – Covoraș dielectric

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
288,00

33
Lot 40 – Covorașe la intrare

39800000-0 1 lot
Nr. 180

29.09.2021
10 560,00

Denumire SRL ”Rodital Lux”
IDNO 1002600050071
Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Bubuieci, str Stefan cel Mare 14/1 

grozavu_angela@mail.ru  

Telefon 079414589
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 LOT 1 –  Chimie de uz casnic 39800000-0 1 lot
Nr. 179

29.09.2021
33 486,60

2
LOT 3 – Soluții pentru curățarea sticlei 
și rezerve 39800000-0 1 lot

Nr. 179

29.09.2021
10 860,00

3 Lot 6 - Soluții antibacteriane pentru WC 39800000-0 1 lot
Nr. 179

29.09.2021
18 950,50

mailto:grozavu_angela@mail.ru
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4 Lot 7 -Săpun 39800000-0 1 lot
Nr. 179

29.09.2021
41 598,50

5 Lot 11 – Pungi pentru gunoi 39800000-0 1 lot
Nr. 179

29.09.2021
16 564,80

6 Lot 12 –Mănuși 39800000-0 1 lot
Nr. 179

29.09.2021
9 022,60

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.30/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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 □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție (repetat) „Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția 

preșcolară nr.10 din str.Hotinului nr.8 mun.Balti”, conform nece-
sităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1630495673334
Data publicării: 01/09/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630495673334?tab=contract-notice 

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630495673334?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630495673334?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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.DAC-30/2021 din 20.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Vladmih Company”
IDNO 1014602000950

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Bălţi, Ștefan cel Mare 2, 

MD-3101 

srlvladmih@mail.ru                   tel. 069323903

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

(repetat) „Reparaţia capitală a blocu-
lui alimentar la instituția preșcolară 
nr.10 din str.Hotinului nr.8 mun.
Balti”, conform necesităților DÎTS a 
Primăriei mun.Bălți

39800000-0 1 lucrare
Nr. 178

28.09.2021
1 500 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

mailto:srlvladmih@mail.ru
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.33/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/

invitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
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 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 R        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile 

de educație timpurie (IET) pe perioada trimes-
trului IV al a. 2021, conform necesităților DÎTS a 

Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631188659576

Data publicării: 09/09/2021 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1631188659576?tab=contract-notice 

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631188659576?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631188659576?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

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.DAC-33/2021 din 06.10.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL “Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna 170

lovisangro@mail.ru                          tel. 079970029

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul – 12 Caise uscate fără sâmburi  03200000-3 500 kg
Nr. 189

13.10.2021
42 075,00

Denumire SRL „Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

baguette.srl@mail.ru

Telefon                  068100302

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

mailto:lovisangro@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul – 10 Banane categoria „Extra” 03200000-3 7 000 kg
Nr. 190

13.10.2021
163 240,00

2 Lotul – 11 Lămâie 03200000-3 1 000 kg
Nr. 190

13.10.2021
23 990,00

3 Lotul – 14 Stafide 03200000-3 500 kg
Nr. 190

13.10.2021
21 390,00

Denumire SRL Sinagro Comert
IDNO 1008602005066
Date de contact 

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

MOLDOVA, or.Sîngerei, str.Independenței, 14

sinagrocomert@gmail.com                           tel. 68241525

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul – 1 Cartofi 03200000-3 50 000 kg
Nr. 188

13.10.2021
193 675,00

2 Lotul – 3 Conopida 03200000-3 11 000 kg
Nr. 188

13.10.2021
393 470,00

3 Lotul – 6  Ceapă proaspătă calitatea 
întîi 03200000-3 9 000 kg

Nr. 188

13.10.2021
42 930,00

4 Lotul – 8 Bostan (dovleac) 03200000-3 1 000 kg
Nr. 188

13.10.2021
9 700,00

5 Lotul – 9 Mere, categoria „Extra”, cu-
loarea b 03200000-3 10 000 kg

Nr. 188

13.10.2021
63 600,00

Denumire SRL „Meltan”
IDNO 1018600003955

mailto:sinagrocomert@gmail.com
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Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Mesager,5/3, ap.32

meltansrl@gmail.com 

Telefon                        079578246
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul – 13 Prune uscate fără sâmburi  03200000-3 500 kg
Nr. 191

13.10.2021
26 598,00

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.34/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea organizatorului procedurii Primăria mun. Bălți
Denumirea autorității contractante Achiziție în comun conform Acordului de asociere

 din 12.08.2019 

DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți

Centrul Militar Teritorial mun.Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259

Direcția Cultură – 1009601000061

Centrul Militar Teritorial - 1006601002684
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție (repetat) Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru peri-

oada de încălzire toamnă-iarnă a a.2021-2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631861317185

Data publicării: 17/09/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1631861317185?tab=contract-notice  

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631861317185?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631861317185?tab=contract-notice
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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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 2

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

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.DAC-34/2021 din 29.09.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Auto –Internațional
IDNO 1012602002961

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Bălţi, str.I.Franco, 38

auto.500@mail.ru  

Telefon         +373 76770985 
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1
LOT 2 - Cărbune AM (Direcția Cultură)

09100000-0 1 lot
Nr.71

07.10.2021
18 870,00

Denumire SA Lesobaza
IDNO 1012602002961

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Bălţi, Feroviarilor, 60
lesobaza.balti@gmail.com  
Telefon   078621777  

mailto:auto.500@mail.ru
mailto:lesobaza.balti@gmail.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1
LOT 3 – Cărbune AM (Centrul Militar 

Teritorial Bălți) 09100000-0 1 lot
Nr.21

07.10.2021
167 724,24

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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.35/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □      

Servicii □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție „Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții in-

terioare a instituției educației timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98 
mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632233479533
Data publicării: 21/09/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1632233479533?tab=contract-notice

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632233479533?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632233479533?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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.DAC-35/2021 din 25.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Primaterax-nord”
IDNO 1006602011124

Date de contact 

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

MOLDOVA, or.Rîșcani, Muzicescu 3

badrajan.vlad@mail.ru 

Telefon             +37379394309
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

„Amenajarea teritoriului prin pava-
rea și dispunerea curții interioare a 
instituției educației timpurie Nr.3 din 
str.Bulgară,98 mun. Bălți”, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.
Bălți

45453000-7 1 lucrare
Nr. 199

02.11.2021
5 512 074,41

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

mailto:badrajan.vlad@mail.ru
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.35/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □      

Servicii □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție „Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții in-

terioare a instituției educației timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98 
mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632233479533
Data publicării: 21/09/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1632233479533?tab=contract-notice

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632233479533?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632233479533?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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.DAC-35/2021 din 25.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Primaterax-nord”
IDNO 1006602011124

Date de contact 

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

MOLDOVA, or.Rîșcani, Muzicescu 3

badrajan.vlad@mail.ru 

Telefon             +37379394309
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

„Amenajarea teritoriului prin pava-
rea și dispunerea curții interioare a 
instituției educației timpurie Nr.3 din 
str.Bulgară,98 mun. Bălți”, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.
Bălți

45453000-7 1 lucrare
Nr. 199

02.11.2021
5 512 074,41

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

mailto:badrajan.vlad@mail.ru
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.36/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări R
Obiectul de achiziție „Reparația capitală a învelișului pietonal din str.Ștefan cel 

Mare (de la “Casa Ofițerilor” pînă la str. N.Testemițanu)”, 
conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632471999997

Data publicării: 24/09/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1632471999997?tab=contract-notice

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 atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632471999997?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632471999997?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-36/2021 din 12.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL „Danlevita”
IDNO 1003602004927

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun. Bălţi, str. Strîi

srldanlevita@mail.ru  

Telefon     +37360259279 
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1
„Reparația capitală a învelișului pietonal 
din str.Ștefan cel Mare (de la “Casa Ofițeril-
or” pînă la str. N.Testemițanu)”

45233253-7 1 lucrare
Nr.125

20.10.2021
1 765 637,24

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

Nr.38/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară (de 
la  str.I.Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți”, conform 

necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632900916493

Data publicării: 29/09/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1632900916493?tab=contract-notice

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 □

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

 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632900916493?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632900916493?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.DAC-38/2021/001 din 22.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL ”Tehnologica Construct”
IDNO 1003602004927

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, Str. Maria Lataretu 3
tehnologica.construct@gmail.com  
Telefon    079858258 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1

„Reparația capitală a trotuarului pietonal 
din str.Bulgară (de la  str.I.Franco pînă la 
drumul de centură) mun. Bălți”, conform 
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

45233253-7 1 lucrare
Nr.129

24.11.2021
9 117 383,71

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:tehnologica.construct@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.39/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări R

Obiectul de achiziție (repetat) „Reparația capitală a părții carosabile din str. Indepen-
denței mun. Bălți (Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str. Stamati)”, 

conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1633093728314

Data publicării: 01/10/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1633093728314?tab=contract-notice

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 □

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

 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633093728314?tab=contract-notice%20
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633093728314?tab=contract-notice%20
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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.DAC-39/2021 din 29.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Tehnologica Construct”
IDNO 1003602004927

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

MOLDOVA, mun.Chișinău, Str. Maria Lataretu 3
tehnologica.construct@gmail.com  
Telefon    079858258 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1

(repetat) „Reparația capitală a părții 
carosabile din str. Independenței mun. 
Bălți (Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str. 
Stamati)”, conform necesităților DGC a 
Primăriei mun.Bălți

45233120-6 1 lucrare
Nr.128

05.11.2021
9 359 956,54

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:tehnologica.construct@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.40/2021 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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 □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție „Reparația capitală a încăperilor separate a LT ”G.Coșbuc” din 

mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1634217878958

Data publicării: 14/10/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1634217878958?tab=contract-notice

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634217878958?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634217878958?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

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

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.DAC-40/2021 din 08.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Blaved- Construct”
IDNO 1014602000950

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Bălţi, str-la Bauman 32-A

blavedcontruct@gmail.com 

Telefon   069722044

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

„Reparația capitală a încăperilor 
separate a LT ”G.Coșbuc” din mun.
Bălți”, conform necesităților DÎTS a 
Primăriei mun.Bălți

45453000-7 1 lucrare
Nr. 210

16.11.2021
363 161,23

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

mailto:blavedcontruct@gmail.com
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 33 din 27.12.2021               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate (dacă este cazul, men-
țiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii √      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de transport a deșeurilor menajere
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637936980266

Data publicării: 26.11.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637936980266

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 √ 
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 54 din 13.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Î.M. REGIA ”AUTOSALUBRITATE”  
IDNO 1004600028447
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14, 060500912, 
022 74-68-42, inforegiaauto@gmail.com, autosalubri-
tate.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 serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de transport a deșeurilor 
menajere

90512000-
9

1 buc Nr. 89 din 
27.12.2021

372838,17

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:inforegiaauto@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 27 decembrie 2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigura-
rea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       
Servicii □ +      
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe ale 
echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (servere, 
stocuri de date, aparate multifuncționale, centrul de rezervă, 
echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)-
REPETAT

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637758249306
Data publicării: 24.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637758249306?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: NU
Pe cale electronică: +

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637758249306
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 17 decembrie 2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S&T MOLD SRL (1002600033173)
Date de contact

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

MD-2069, mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor 8, telefon: 022 817 400, 
e-mail: sales@snt.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1
Lot 1: Extinderea termenului 
de garanție a dispozitivelor 
de stocare de date HPE

50300000-8 1 serviciu 25/190/2021-LD din

24.12.2021

(semnat electronic – 27.12.2021)

783 126,00

2

Lot 2: Extinderea termenului 
de garanție de la producător 
și suport local pentru Centrul 
de rezervă al BNM

50300000-8 12 luni

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

2. Alte informații:

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

Nu □ +       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □  +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:sales@snt.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
 Nr.  21046965   din 21.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon/fax 0254 228 44/0254 216 53
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu - 0254 221 41
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)

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție

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 publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare 

pe perioada  trimestrului I an. 2022
Anunțul de participare Nr : ocds-b3wdp1-MD-1637140032225 /21046965

Data publicării: : 17.11.2021
Link:  :     https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637140032225?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6 ofertanți

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 
oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: X
Pe cale electronică: 6 oferte

mailto:primaria-rezina@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637140032225?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637140032225?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. 
21046965  din 14.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ALIM TITAL  S.R.L.
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-7721, s. Alexandrov-
ca, r-l Laloveni;

tel: 022 42 21 11; 07830180;                         

e-mail: alim.total@mail.ru
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

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA

II Lotul II: Produse  agricole; legume, fructe și alte x
1. Ardei dulce 03221230-7 kg 160,00 Nr.248 din 21.12.2021 7520,00

2. Fasole albe uscată 03221210-1 kg 130,00 Nr.248 din 21.12.2021 3558,10

3. Mazare uscată 03221220-4 kg 149,00 Nr.248 din 21.12.2021 1396,13

4. Stafide 03222115-2 kg 32,00 Nr.248 din 21.12.2021 1600,00

5. Cartofi 03212100-1 kg 7670,00 Nr.248 din 21.12.2021 46787,00

6. Ceapă 03221113-1 kg 1750,00 Nr.248 din 21.12.2021 10675,00

7. Dovlecei 03221250-3 kg 140,00 Nr.248 din 21.12.2021 4648,00

8. Dovleac (Bostan) 03221250-3 kg 100,00 Nr.248 din 21.12.2021 1225,00

9. Gutuie 03222323-3 kg 50,00 Nr.248 din 21.12.2021 1158,50

10. Lămâie 03222210-8 kg 115,00 Nr.248 din 21.12.2021 2687,55

11. Mandarine (Clemantine) 03222110-7 kg 100,00 Nr.248 din 21.12.2021 2440,00

12. Mere 03222321-9 kg 3260,00 Nr.248 din 21.12.2021 20766,20

13. Morcov 03221112-4 kg 1990,00 Nr.248 din 21.12.2021 12636,50

14. Sfeclă roșie 03221111-7 kg 1480,00 Nr.248 din 21.12.2021 9398,00

15. Conopidă 03221420-6 kg 280,00 Nr.248 din 21.12.2021 8372,00

16. Varză albă 03221410-3 kg 2250,00 Nr.248 din 21.12.2021 19732,50

17. Broccoli 03221430-9 kg 260,00 Nr.248 din 21.12.2021 12402,00

18. Banane 03222111-4 kg 1510,00 Nr.248 din 21.12.2021 34579,00

19. Struguri de poamă 03222341-5 kg 310,00 Nr.248 din 21.12.2021 6603,00

20. Praz 03221113-1 kg 171,00 Nr.248 din 21.12.2021 4223,70

21. Pătrunjel rădăcină 03221100-7 kg 60,00 Nr.248 din 21.12.2021 2262,00

mailto:alim.total@mail.ru
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22. Pătrunjel proaspăt 03221300-9 kg 48,00 Nr.248 din 21.12.2021 3249,60

23. Mărari proaspăt 03221300-9 kg 15,00 Nr.248 din 21.12.2021 1015,50

24. Rădăcină de țelina 03221110-0 kg 60,00 Nr.248 din 21.12.2021 1482,00

Total pe lot II: x x x x 220417,28

Lotul VI: Uleiuri vegetale
1. Ulei rafinat 15421000-5 litr 390,00 14703,00

Total pe lot VI: x x x x 14703,00

III Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate x
1. Crupe de arpacaș 15613300-1 kg 140,00 Nr.248 din 21.12.2021 1274,00

2. Crupe de grîu 15613300-1 kg 120,00 Nr.248 din 21.12.2021 1080,00

3. Crupe de grîu arnautca 15613300-1 kg 165,00 Nr.248 din 21.12.2021 2029,50

4. Crupe de mei 15613300-1 kg 140,00 Nr.248 din 21.12.2021 1918,00

5. Crupe de orz 15613300-1 kg 130,00 Nr.248 din 21.12.2021 1183,00

6. Crupe de malai 15613300-1 kg 180,00 Nr.248 din 21.12.2021 2275,20

7. Crupe de gris 15613300-1 kg 360,00 Nr.248 din 21.12.2021 4093,20

8. Faina de grîu 15612100-2 kg 710,00 Nr.248 din 21.12.2021 7277,50

9. Fulgi de ovaz 15613380-5 kg 310,00 Nr.248 din 21.12.2021 4144,70

10. Hrișca 15613300-1 kg 245,00 Nr.248 din 21.12.2021 8249,15

11. Orez 15614100-6 kg 410,00 Nr.248 din 21.12.2021 7257,00

12. Cus-cus 15613300-1 kg 80,00 Nr.248 din 21.12.2021 2392,00

Total pe lot VIII: x X x x 43173,25

IV Lotul IX:  Diverse produse alimentare   

1. Bicarbonat de sodiu 15893000-4 kg 90,00 Nr.248 din 21.12.2021 1980,00

2. Biscuiți cu lapte de topit 15821200-1 kg 70,00 Nr.248 din 21.12.2021 1680,00

3. Biscuiți  “Maria” 15821200-1 kg 65,00 Nr.248 din 21.12.2021 2593,50

4. Biscuiți  “Preanichi” 15821200-1 kg 50,00 Nr.248 din 21.12.2021 1285,00

5. Borș acru 15800000-6 litr 306,00 Nr.248 din 21.12.2021 3060,00

6. Drojdie uscată 15898000-9 kg 8,50 Nr.248 din 21.12.2021 850,00

7. Cacao pudra 15841000-5 kg 16,00 Nr.248 din 21.12.2021 1760,00

8. Ciai 15863200-7 kg 20,00 Nr.248 din 21.12.2021 2200,00

9. Covrigei 15821000-9 kg 135,00 Nr.248 din 21.12.2021 3375,00

10. Frunze de dafin 15872300-4 kg 0,50 Nr.248 din 21.12.2021 98,50

11. Halva 15842300-5 kg 50,00 Nr.248 din 21.12.2021 1885,00

12. Oțet de masă 15871100-5 litr 166,00 Nr.248 din 21.12.2021 1826,00

13. Paste fainoase - figuri 15850000-1 kg 430,00 Nr.248 din 21.12.2021 5835,10

14. Paste fainoase - spa-
ghete

15850000-1 kg 90,00 Nr.248 din 21.12.2021
1221,30

15. Tăiței de casă 15850000-1 kg 20,00 Nr.248 din 21.12.2021 780,00

16. Sare de lămîie 15893000-4 kg 1,50 Nr.248 din 21.12.2021 180,00

17. Sare iodată 15872400-5 kg 225,00 Nr.248 din 21.12.2021 1248,75

18. Zahar 15831000-2 kg 900,00 Nr.248 din 21.12.2021 15183,00

Total pe lotul IX: x x x x 47041,15

TOTAL pe contract: x x
Nr.248 din 
21.12.2021 325334,68

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



128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

Denumire S.A. FABRICA DE UNT FLOREȘTI 
IDNO 1003607011922

Date de contact 

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

 Moldova, Republic of MD-5040 s. Vărvăreuca, r-l Florești; tel:   
079941799; 0250 26 254; 

e-mail: promilk_md@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu V

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Unitate 
de mă-

sură

Cantita-
te/

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
I Lotul VII: Produse lactate
1. Brînză de vaci 15542000-9 kg 1560,00 Nr.249 din 21.12.2021 82305,60

2. Brînza tare (cașcaval) 15543000-6 kg 175,00 Nr.249 din 21.12.2021 18900,00

3. Chefir 15511000-3 kg 2090,00 Nr.249 din 21.12.2021 29260,00

4. Lapte 15511100-4 lit 8464,00 Nr.249 din 21.12.2021 95812,48

5. Smântână 15512300-3 kg 194,00 Nr.249 din 21.12.2021 6014,00

6. Unt 15530000-2 kg 480,00 Nr.249 din 21.12.2021 55200,00

7. Iaurt natural 15551310-1 kg 75,00 Nr.249 din 21.12.2021 3000,00

8. Iaurt natural 15551310-1 kg 160,00 Nr.249 din 21.12.2021 3040,00

Total pe lot VII: x x x x 293532,08

TOTAL pe contract:
x x x

Nr.249 din 
21.12.2021 293532,08

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

Denumire PRODUSE DE FAMILIE  S.R.L.

IDNO 1010600010111

Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-2037, mun. Chișinău, str. Volunta-
rilor, 15;

 tel: 079708344; 078877032;

 e-mail: viorel.iacovet@filletti.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 con-
tract)

Da □       Nu V    

 

Loturile atribuite:

Tel:069104672
Tel:069104672
mailto:promilk_md@inbox.ru
mailto:viorel.iacovet@filletti.md
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
I Lotul III: Produse de origine animală, carne
1. Carne de porc 15113000-3 kg 900,00 Nr.250 din 21.12.2021 132300,00

2. Carne de vită 15111100-0 kg 460,00 Nr.250 din 21.12.2021 40940,00

3. Piept de găină 15112100-7 kg 1010,00 Nr.250 din 21.12.2021 71205,00

4. Piept de curcan 15112100-7 kg 300,00 Nr.250 din 21.12.2021 47400,00

Total pe lot V: x x x x 291845,00

TOTAL pe contract: x x x Nr.250 din 21.12.2021 291845,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire TELEMAR S.R.L.

IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

Moldova, Republic of MD-2023,  mun. Chișinău, str.  Uzinelor, nr. 
21/1;

 tel: 022 47 90 98

 e-mail: telemarsrl@mail.ru   
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, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Cod CPV Unitate 
de mă-

sură

Cantitat/ Nr. și data contractu-
lui

Suma, 
inclusiv 

TVA
Lotul IV: Pește

1. Pește congelat (macrou) 15221000-3 kg 480,00 Nr.251 din 21.12.2021 31680,00

2. Pește congelat (tip hec) 15221000-3 kg 720,00 Nr.251 din 21.12.2021 36590,40

Total pe lot IV: x x x 68270,40

TOTAL pe contract: x x Nr.251 din 21.12.2021 68270,40
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire DANT AGRO  S.R.L.
IDNO 1003609001903
Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-3641, s. Pîrlița, rl Ungheni;

tel: 022 47 90 98;                         

e-mail: dantagro@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □

mailto:telemarsrl@mail.ru
mailto:dantagro@mail.ru
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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

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA

I Lotul I:  Ouă
1. Ouă de găina 03142500-3 buc 13700 Nr.252 din 21.12.2021 32880,00

Total pe lot I: x x x 32880,00

TOTAL pe contract: x x Nr.252 din 21.12.2021 32880,00
Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2/21 din  27 decembrie 2021  

             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat din Tiraspol
Localitate RM. Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5
IDNO 1007600007036
Adresa RM. Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5
Număr de telefon/fax 022-75-49-24
E-mail ustiraspol@gmail.com
Adresa de internet ust.md
Persoana de contact Botezatu Ion, 067728589, ionbotezatu@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri X       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635765830166

Data publicării: 01.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635765830166?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X 

mailto:ustiraspol@gmail.com
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 
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. 6/21din 16.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire TRIOMAC SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

Or. Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16, Tele-
fon: +373 69147914, E-mail tenders@scop.
md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Multisenzor. (PocketLab Voya-
ger). 38900000-4 1 buc. 53/21 din 

25.11.2021 5460,00

2. Radar de măsurare a vitezei.

(Velocity Radar Gun).
38900000-4 1 buc 53/21 din 

25.11.2021 5424,00

3. Generator.

(Complete Genecon Experiment

Set).

38900000-4 1 buc 53/21 din 
25.11.2021 8520,00

4. Pompa electrică de vid.

(Electric Vacuum Pump).
38900000-4 1 buc. 53/21 din 

25.11.2021 9660,00

5. Set de energie regenerabilă.

(Renewable Energy Education

Set).

38900000-4 1 buc. 53/21 din 
25.11.2021 10020,00

6. Soft Fizica interactivă.

(Interactive Physics 1-User

(Single User License)).

38900000-4 1 buc. 53/21 din 
25.11.2021 8340,00
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7. Osciloscop digital de

buzunar. (Pocket Oscilloscope).
38900000-4 1 buc. 53/21 din 

25.11.2021 4620,00

8. Set de analiză spectrală

(Spectrum Analysis Classroom

Bundle).

38900000-4 1 buc. 53/21 din 
25.11.2021 16020,00

Denumire Cartdidact SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

Sos., Hincesti, 138/1, Chisinau, Republica

Moldova, Telefon/ Fax 0 22 24 10 62, E-mail cartdi-
dactmd@gmail.com, commercial@cartdidact.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Microscop monocular BMC05 38900000-4 8 buc. 52/21 din 
25.11.2021 19 968,00

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 X       

Da □        

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:cartdidactmd@gmail.com
mailto:cartdidactmd@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2-04/03 din 13.12.2021

1.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Bogzești, r-nul Telenești
Localitate s.Bogzești, r-nul Telenești
IDNO 1007601002050
Adresa MD-5812, s.Bogzești, r-nul Telenești 
Număr de telefon 0 (258) 43-3-38
Număr de fax 0 (258) 43-3-38
E-mail oficial vasile.ozun.bogzesti@gmail.com 
Adresa de internet www.bogzesti.md 
Persoana de contact Vasile Ozun

2.Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie publica

Obiectul achiziției Lucrari privind ”Aprovizionarea cu apa si canalizare a 
s.Bogzesti, r-ul Telenesti”

Cod CPV 45332000-3
Valoarea estimată a achiziției 10407160.89  lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental )  

BAP NR 94, 

47/17

Data publicarii anuntului de participare
27 noienbrie 2012

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

Nu se aplica

3.Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări privind Aprovizionarea cu apă și canalizare a 

s.Bogzești, r-nul Telenești
Cod CPV 45332000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local/ Fondul Ecologic Național
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 12.12.2012

Operatorul economic câștigător SC „EURODEVIZ” S.R.L., str. Grenoble 130, of.2, tel. 0 
(22) 280235, eurodeviz.srl@mail.ru, 

web: www.eurodeviz.md 
Date de contact ale operatorului economic 068992221
Nr. și data contractului de achiziție Nr. 40

Data: 17.12.2012
Valoarea contractului de achiziție 10407160.89 lei MDL

Termen de valabilitate Conform Acordului nr. 14 din 01.10.19 până la recepția 
finală a lucrărilor

Înregistrat la MF-Trez până la 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2019

4.Date cu privire la modificările contractului de achiziție:

mailto:vasile.ozun.bogzesti@gmail.com
http://www.bogzesti.md
mailto:eurodeviz.srl@mail.ru
http://www.eurodeviz.md
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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. (1), alin. (2), alin.(7) pct.1),    pct. 2), pct.4); alin.

(16) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice

Valoarea modificărilor Nu se aplică
 Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării (după caz)

Nu se aplică

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

Da

Acord adițional Nr. 5 din 30.12.2013

Acord adițional Nr. 6 din 24.12.2014

Acord adițional Nr. 8 din 22.12.2012

Acord adițional Nr. 10 din 19.12.2017

Acord adițional Nr. 13 din 17.12.2018

Acord adițional Nr. 14 din 01.10.2019
Alte informații relevante Acordurile adiționale încheiate și menționate mai sus, au drept 

temei contractele și acordurile semnate de către Ministerul 
Mediului RM și a Primăriei s. Bogzești, r-nul Telenești, după 
cum urmează:

Contract nr. 1/2781-3837 din 17.02.2012

Acord adițional Nr. 480 din 04.01.2013

Contract nr. 2/3047-4375 din 02.05.2013

Contract nr. 5/3215-4541 din 03.12.2013

Contract nr. 1/3319-4621 din 02.04.2014

Acord adițional Nr. 691 din 16.01.2015

Acord adițional Nr. 1007 din 24.05.2016

Acord adițional Nr. 1206 din 22.03.2017

Contract nr. 4/4477-6024 din 27.06.2018 
 
5.Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Grupul de lucru, în ședința din 13.12.2021, a constatat:

- conform procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă privind lucrările de construcții capitale de asigurare 
cu apă și canalizare a instituțiilor publice, private și a gospodăriilor individuale din s. Bogzești, r-nul Telenești, prin 
Hotărîrea Nr. 32 a Grupului de lucru din 12.12.2012 a fost desemnat câștigător ofertantul /operatorul economic SC 
EURODEVIZ SRL. Licitația respectivă a fost derulată, după aprobarea Proiectului de co-finanțare de către Ministerul 
Mediului prin Decizia Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Național din 09.02.2012.

Licitația Publică a avut loc la 12.12.2012. Darea de Seamă Nr. 32 a fost remisă la 17.12.2012, fiind înregistrată de către 
Agenția Achiziții Publice la 18.12.2012 sub Nr.20122 6967. 

Ultimele modificări au fost înregistrate de AAP și au avut loc la 01.10.2019 prin care termenul de executare a fost 
extins până la 31.12.2019, respectiv termenul de valabilitate - până la recepția finală a lucrărilor. MF-Trezoreria de Stat 
de asemeni a operat modificările prin care a întregistrat datele de prelungire a termenelor, respectiv termenul de 
execuție - 31.12.2019, și de valabilitate - până la 31.12.2021. 
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Reieșind din strategiile și politicile de finanțare ale FEN, care prersupun alocații graduale bazate pe nivelul de 
îndeplinire a lucrărilor, dar și al posibilităților bugetare centrale disponibile virate bugetelor locale, respectiv al 
capacităților de co-finanțare din bugetul local:

Grupul de lucru, la moment, solicită extinderea termenului de finalizare a lucrărilor până la data de 31.12.2022 și 
acceptul valabilității Contractului numit supra la data fixă, până la 31.12.2022.

Prin urmare, se solicită modificarea Contractului Nr. 40 din 17.12.2012, după cum urmează:

Pct.3.1 „Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungesc până la 31.12.2022”;

Pct.14.5 „Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea la Agenția 
Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din Trezoreriile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2022” 

6.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Fondul Ecologic Național solicită impunând în mod obligatoriu cofinanțarea locală de 15 % pe Proiect, indiferent de 
resursele provenite (fie private, individuale sau publice). Și nu finanțează în avans lucrările executate. Nefiind parte 
la Contract cu Antreprenorul. Totuși, după ultimul contract semnat dintre instituții, Grupul de lucru pentru achiziții, a 
inițiat, preconizând resurse bugetare locale, planificate din deetatizarea unor proprietăți private a satului, Primăria s. 
Bogzești, r-nul Telenești. Situațiile de procedură sunt în proces, cu progres, dar încă fără acoperire financiară suficientă 
și reală. La moment, bugetul local, nu dispune de resursele financiare totale și autentice pentru acoperirea costurilor 
de Proiect integrale, conform condițiilor contractuale. Din care cauză:

Grupul de lucru pentru achiziții, conducându-se de prevederile Legii Nr.131 în speță art.76, de asemenea și a Deciziei 
Consiliului local al s. Bogzești Nr. 04/03 din 13.12.2021 „Cu privire la modificarea planului bugetului s. Bogzești, 
r-nul Telenești pentru anul 2021” care prevede planificarea conturilor economice și financiare pentru valorificarea 
bugetului local, vizând alocațiile amplasate anual, consideră logic și oportun extinderea Contractului Nr.40 din 
17.12.2012 în planul execuției de până la 31.12.2022 (deși gradul de finalizare depășește 85 la sută), respectiv a 
valabilității juridice de până la 31.12.2022.

7.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.40 din 17.12.2012 a fost încheiat Acordul adiţional Nr.16 din 13.12.2021 privind:

1) Pct. 3.1 „Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungesc până la 31.12.2022”

2) Pct.14.5 „Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după 
înregistrarea la Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din 
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2022” 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
SRL ”Eurodeviz,, Nr. 16 13.12.2021

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/

Nr. 1 din 26.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon 022/ 477266
Număr de fax 022/475255
E-mail oficial amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danu Evghenia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse lactate pentru copii primului an de viață
Cod CPV 15511700-0
Valoarea estimată a achiziției 249600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link: ocds-b3wdp1-MD-1617951936919

Data publicării anunțului de participare 09.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.04.2021

Denumirea operatorului economic SRL Fet-AT
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 54 

Data: 12.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 249600.00

Inclusiv TVA: 249600,00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului   

 
Temeiul juridic  Art. 76 al. 5) din Legea 131/2015 privind achizitiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

http://www.mtender.gov.md/
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Pentru anul 2021 au fost planificați 80 copii beneficiari de produse lactate, inclusiv 30 copii cu vîrsta  de la 0-6 luni și 50 copii 
cu vărsta de la 6-12 luni. Din aceste calcule a fost planificată procurarea a 2970 kg de amestec lactat  adaptat cu prețul 
mediu de 84,1 lei. Suma constituia 249600 lei.  Pe parcursul lunilor  mai- noiembrie an.2021 au beneficiat de alimentație 58 
copii. Astfel, suma contractată pentru anul 2021 nu va fi valorificată și în acest context grupul de lucru a luat decizia de a 
micșora suma contractului pentru produsele lactate preconizate pentru anul 2021 prin micșorarea sumei cu 149968,00 lei

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Pentru anul 2021 au fost planificați 80 copii beneficiari de produse lactate, inclusiv 30 copii cu vîrsta  de la 0-6 luni și 50 copii 
cu vărsta de la 6-12 luni. Din aceste calcule a fost planificată procurarea a 2970 kg de amestec lactat  adaptat cu prețul 
mediu de 84,1 lei. Suma constituia 249600 lei.  Pe parcursul lunilor  mai- noiembrie an.2021 au beneficiat de alimentație 58 
copii. Astfel, suma contractată pentru anul 2021 nu va fi valorificată și în acest context grupul de lucru a luat decizia de a 
micșora suma contractului pentru produsele lactate preconizate pentru anul 2021 prin micșorarea sumei cu 149968,00  lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 26.11.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Fet At 1 26.11.2021 149968,00 149968,00

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  

Nr. 18 din 09.12. 2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate Chișinău
IDNO 1003600151643
Adresa Mun. Chișinău, str.Burebista 93
Număr de telefon 022-55-96-46
Număr de fax 022-55-96-46
E-mail oficial imcachizitii@gmail.com
Adresa de internet http://mama-copilul.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Cebuc Corina

Date cu privire la procedura de achiziție: LP cu privire la achiziționarea produselor parafarmaceutice ocds-
b3wdp1-MD-1608535667022 pentru anul 2022.

II. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri   
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu     

Sursa de finanțare
Buget de stat      

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție „04” martie 2021.

Denumirea operatorului economic ,,Ghermed-K” SRL,

Nr. și data contractului de achiziție
Nr: 70
Data: 11.03.2021

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 54885,00 lei
Inclusiv TVA: 65862,00 lei, 

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Perioada anului 2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucră-
rilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor 
și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

-Nu se aplică

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

Tipul modificărilor Modificarea unor cantități din contractului nr. 70 din 
11.03.2021 și suma.

Temeiul juridic Pct. 12.3 din Contract.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
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Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz) Nu sunt.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform deciziei de atribuire din 4 martie 2021, grupul de lucru în achiziții publice a desemnat cîștigător pentru Pro-
duse parafarmaceutice, lotul 25- hartie ECG Cardiofax Gem: 9020K140 x110 operatorul economic ,,Ghermed-K” SRL, 
cu suma totală a contractului cu TVA 65862,00 lei.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu defectarea aparatului ECG Cardiofax 90209 conform actului de casație, nu mai este necesar de aprovi-
zionat cu hîrtie 140 x110 compatibilă acestuia pentru toată cantitatea indicată în contract. Din acest considerent este 
necesar de a modifica contractul pentru cantitatea de bunuri rămase nelivrate.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de  modificare a contractului de achiziție nr.198 din 07 decembrie 2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind modificarea pct.3 din contract și Anexa nr.1 la contractul nr. 70, după 
cum urmează:

1. Se micșorează suma contractului (65862,00 lei) cu 9969,84,00 lei (nouă mii nouă sute șaizeci și nouă lei, 84 
bani). 

2. Se modifică cantitățile în lotul 25 poziția 2 conform tabelului:

Nr. 
Lot Denumirea lot Cant. 

reziliată U/M Preț fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA Prod./ Țara

25
Hartie ECG Cardiofax 
Gem: 9020K140 x110 908 buc 9,15 10,98 8308,20 9969,84 Solar/ UA

  TOTAL         8308,20 9969,84  

3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract 
se stabilește în lei Moldovenești, după  modificare, și constituie: 55892,16 (cincizeci și cinci mii opt sute 
nouăzeci și doi lei,16 bani). 

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul de telefon, nu-
mărul de fax, adresa de e-mail și 

adresa de internet

Întreprinderea:
Cu capital autoh-

ton/
Cu capital mixt/

asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

,,Ghermed-K” 
SRL

mun. Chișinău, str. Chișinăului 
106/20

Tel./Fax: 022-92-55-24/42-70-01

Cu capital autoh-
ton 176 07.12.2021 8308,20 9969,84

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



141

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.26  din 30 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri 
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax -
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Rodica Tiutiunnicov

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative (lit.A) 

din str. Korolenco, 7, mun. Chișinau
Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 640 302,36 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21041292

 ID: ocds-b3wdp1-MD-1624883579260
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1624883579260?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 28.06.2021
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)

Nu este necesar

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 fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

22.07.2021

Denumirea operatorului economic SRL,,Camonir”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 100-LR
Data: 06.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 512 438,64
Inclusiv TVA: 614 926,37

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624883579260
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 3 luni calindaristice.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului cu 140 000,00 lei (una sută pa-
truzeci mii) lei 00 bani, inclusiv TVA.

Temeiul juridic - Art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile pu-
blice.

- Pct. 12.3. din Contract, potrivit căruia ,,Părțile contractante 
au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în 
cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comer-
ciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul 
Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate 
în scris și au fost semnate de ambele Părți”. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețul unitar nu se modifică.
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a avut loc.

Alte informații relevante Nu sunt.
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul procedurii de achiziție publice prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1624883579260 din 
12.07.2021, a fost adjudecat contractul de achiziții publice SRL,,Camonir”, în sumă de  614 926,37 lei, inclusiv TVA.

Termenul de executare a contractului  este 3 (trei) luni calindaristice.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La finisarea executării lucrărilor contractate, ca urmare a recepționării lucrărilor efectiv executate comparativ cu cele 
prevăzute în devize ofertă din Contract au fost stabilite diferențe de volume de lucrări, astfel, se impune necesitatea 
de a opera modificările de rigoare în contractul de antrepriză. Astfel, ținând cont de majorările, precum și de micșoră-
rile volumurilor de lucrări, fără a modifica prețul unitar dincontractat și în temeiul actelor normative cu incidență în 
domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, Gru-
pul de lucru pentru achiziții al IGC a decis modificarea contractului prin încheierea unui acord adițional de micșorare 
a valorii cu suma de 43 856,53 lei, inclusiv TVA, cu anexarea calculului care a stat la baza obținerii economiilor formate, 
precum și a devizelor ofertă ale modificărilor operate.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adițional privind modificare prin micșorare a sumei contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,,Camonir” 18 30.11.2021 36 547,11 43 856,53 

                                                      

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  4 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Răzeni
Localitate s. Răzeni raionul Ialoveni
IDNO 1007601006944
Adresa RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 62
Număr de telefon 026874688
Număr de fax 026874236
E-mail oficial razeniprimaria@gmail.com
Adresa de internet www.razeni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Munteanu Serghei, tel: 026874688

e-mail: razeniprimaria@gmail.om
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă-V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de 

suprafață
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:751/14
Link:

Data publicării anunțului de participare 06.05.2014
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 Bunuri □     Servicii □      Lucrări-V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu-V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: bugetul local, Fondul Ecologic Național

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL Neledimpex
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:38

Data:26.05.2014
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

Inclusiv TVA: 3916000,00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului -V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 sub alin 2 lit. c) Legea nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/

acordului-cadru
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

29.12.2014-332449,00- majorarea valorii;

28.09.2014-prelungirea termenului-31.12.2016

09.12.2016-prelungirea termenului-31.122018

23.11.2018-133360,00-majorarea valorii

17.08.2018-prelungirea termenului-31.12.2019

16.12.2019-prelungireatermenului-31.12-2021
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrări executate:

săpătură mecanică cu excavatorul în pămînt argilos,

strat de fundație din pietriș,

executarea păturilor de fundație din plăci,

montări de carcase și plase din armătură,executarea paleelor, culeelor ale perețilorde panouri și altor pereți.

Montarea ăn pămînt a conductelor din oțel și alte lucrări

Lucrări care necesită a fi excutate: 

Astuparea ravenie,

Lucrări la cariera de rocă,

Conducta de evacuare-rigola nr. 1, 2, 3, 4.



145

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Valoarea inițială a contractului a fost de 3450204,00. În rezultatul modificărilor, valoarea totală a contractului con-
stitue 3916013,00 lei

Actualmente este necesar executarea lucrărilor finale de consolidarea a ravenei. În legătură cu acesta, prețurile 
prevăzute de contract nu corespund situației actuale și   este necesară ajustarea la prețurile reale perioadei 
de executare a lucrărilor.

Lucrări neexecutate la situația de 01.11.2021 constitue suma de  951767,93 lei, dintre care suma de 855658,08 lei 
– sold rămas neexecutat conform contractului cu modificările anterioare și suma de 96110,89 constitue suma 
ca urmare a actualizării prețurilor perioadei de executare a lucrărilor neexecutate, suma care implică necesi-
tatea majorării valorii contractului.

VI  Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 38  din 26 mai 2014 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 96110,89 lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Neledimpex 38/8 04.11.2021 96110,89

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 26.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Măgdăcești
Localitate S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO 1007601009934
Adresa S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon 0248-34-897, 024834236
Număr de fax 0248-34-897, 024834236
E-mail oficial primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet www.magdacesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cojocaru Liuba

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip 

P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 13 046 690, 00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1563797428712

Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1563797428712

Data publicării anunțului de participare 22.07.2019
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)

-

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 □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1563797428712
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.08.2019

Denumirea operatorului economic ’’GALICUS’’ SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:72/2019

Data:25.09.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 828 672,47

Inclusiv TVA: 11 794 406,96
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 8 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 privind achiziţiile publice, 

art.76, alin. 7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

“ Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criu-
leni”

1. Suma contractului de bază constituie 11 794 406,96 (unsprezece milioane șapte sute nouăzeci și patru mii 
patru sute șase lei 96 bani) lei MD

2. Majorarea sumei contractului nr.72/2019 din ”25” septembrie 2019, cu 717 597,84 (șapte sute 
șaptesprezece mii cinci sute nouăzeci șapte lei 84 bani ) lei MD 

3.  Suma totală a contractului nr. 72/2019 din ”25” septembrie 2019 va fi de 12 512 004,80 (douăsprezece mili-
oane cinci sute doisprezece mii patru lei 80 bani) lei MD, inclusiv TVA.

4. Majorarea duratei de execuție a lucrărilor contractante cu 24 de luni.

5. Prelungirea termenului de valabilitate  a contractului pina la data de 30.06.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor privind “ Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan 
cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni” în baza contractului de antrepriză nr. 72/2019 din 25.09.2021, semnat între 
Primăria Măgdăcești și „Galicus” SRL în calitate de Antreprenor, au parvenit lucrări suplimentare neprevăzute, cum ar fi:

1. Construcția scărilor exterioare S1, S3, S4, scara acces în subsol – sunt incluse în proiectul de execuție, dar 
lipsesc din caietul de sarcini.

2.  Armarea suplimentară a grinzilor KP7, Axa B, C, D cota +3.200 – cauza fiind că pereții sub grinzi sunt autopor-
tanți gr. 200 mm și nu portanți cum sunt indicate în proiect.

3. De verificat pasul etrierilor la carcasele spațiale a grinzilor și coloanelor – sunt omiteri de volume în calculele 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113104&lang=ro
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de proiect.

4.  Necesitatea înlocuirii zidăriei din BCA gr. 300 mm în zidărie din Blocuri de calcar gr. 400-520 mm la golurile 
formate ca urmare a demolării sobelor, zidăria ușilor, etc. – pentru a putea fi corect executate lucrările de consolidare 
a pereților portanți.

5.  Consolidarea golurilor nou formate Axa 6- 2buc, Axa 7 – 2 buc,

6.  Axa D2/6-7 – 1 buc – sunt prezente în proiect Compartimentul SA planșa 9, dar lipsesc în Compartimentul 
Construcții și  caietul de sarcini.

7.  Stabilirea modului de consolidare a golurilor de uși existente care nu au buiandrugi, care nu puteau fi iden-
tificate pana la demolarea tencuielelor din mortar de ciment Axa 3/D1-D2 și Axa 5/D1-D2.

8. Conform proiectului de execuție și caietului de sarcini zidăria pereților despărțitori se execută din carămidă, 
pentru a fi finisați cu amestec uscat sau placați cu teracotă este necesar de tencuit cu mortar de ciment, ceea ce lip-
sește în caietul de sarcini.

9. Deoarece rețelele inginerești (magistrale de apeduct, coloane de încălzire, cablaj electric de forță, semna-
lizarea antiincendiară și pază etc). sunt amplasate sub planșeu, iar conform proiectului de execuție și caietului de 
sarcini finisările tavanului presupun amestec uscat ulterior vopsit, această soluție tehnologică nu va permite masca-
rea rețelelor, respectiv va avea un aspect neestetic și va facilita accesul tuturor persoanelor inclusiv copiilor. Sa decis 
căptușirea tavanelor  în blocurile sanitare cu gipscarton pe carcasa zincată, iar în coridor să fie executat tavan casetat 
tip Armstrong.

10. Conform caietului de sarcini și proiectului de execuție, termoizolarea soclului se execută cu polisteren extru-
dat gr. 50 mm inclusiv sub cota solului cu 60 cm. Ca volume din caietul de sarcini corespundea doar suprafața sub 
cota solului, iar cea de la soclu nu era inclusă, inclusiv armarea și tencuirea soclului cu mortar de ciment.

11. După ce sau executat lucrările de evacuare a deșeurilor și săpăturilor pentru a ajunge la cota din proiect a pe-
reului sa depistat că fundația peretelui gardului este mai sus decât cota pereului, sa decis armarea și betonarea unui 
zid de sprijin lângă gard pentru a nu permite deplasarea acestuia în caz de mișcări seismice.

12. Conform caietului de sarcini lucrările de finisare a gardului existent presupunea doar aplicarea grundului 
gleta și tencuiala decorativă tip Tink. Deoarece gardul este din pietre de calcar (cochileț), nu este suficientă această 
soluție tehnologică și este necesar de consolidat cu plasa VR și tencuire cu mortar de ciment, armare cu plasă din 
fibre de sticlă și chituire cu adeziv după care este aplicată tehnologia inclusă în caietul de sarcini. Pe toată lungimea 
gardului parțial erau coame din beton în stare degradabilă, sa luat decizia de a demonta coamele vechi și de a le 
înlocui cu altele noi.

13. Conform caietului de sarcini și proiectului de execuție, sub pavilioanele de odihnă a copiilor nu exista soluție 
la placarea pardoselelor. Sa decis instalarea bordurei pe perimetrul pavilioanelor, excutarea umpluturii cu piatră spar-
tă și pavarea suprafețelor cu pavaj pe amestec de nisip ciment.

14. Conform proiectului de execuție în fiecare încăpere a grupelor pentru copii este necesar de instalat termostat 
de ambianță, iar in caietul de sarcini acestea lipseau. Sa decis instalarea  a 16 termostate de ambianță.

15. Pentru a trasa cablajul sub planșeu este necesar de montat în jgheaburi metalice, ceea ce lipsește în caietul 
de sarcini.

16. În caietul de sarcini lipsesc bateriile amesestecătoare la lavuare, chiuvete. 

17. După expertizarea și avizarea la Agenția pentru Supraveghere Tehnică a proiectului de gazificare interioară și 
exterioară a apărut necesitatea instalării detectorului seismic și separatorului magnetic de nămol la cazane.
18. Etc.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 26.11.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea contractului nr.72/2019 din 25.09.2019.

Majorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 717 597,84 lei cu TVA
Majorarea duratei de execuție a lucrărilor contractante cu 24 de luni.

Prelungirea termenului de valabilitate  a contractului pina la data de 30.06.2022
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“GALICUS” SRL 01 26.11.2021 + 597 998,20 + 717 597,84
  

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 25.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Publica Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”
Localitate mun Chisinau
IDNO 1019620008144
Adresa str. Miron Costin 3
Număr de telefon 079279927
Număr de fax
E-mail oficial gasnaseca@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gasnaș Ecaterina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada an-

ului 2021

Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 1 101 718.80 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21031996
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1607416948125

Data publicării anunțului de participare 08.12.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □V      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002489/lot/10588810
https://achizitii.md/ro/public/tender/21002489/lot/10588810
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1607416948125
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.2 din 15.02.2021

Denumirea operatorului economic IMAP Riscani-SC
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data 23.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:                1 101 718,80 lei

Inclusiv TVA:           1 101 718,80 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) , pct. 2 lit. a) b) al Legii 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se utilizează 
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a avut loc

Alte informații relevante Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada anului 2021. 

 Lipsa necesității de alimentare pe perioada lunilor ianuarie-noiembrie 2021 în legatură cu 
frecvența redusă a elevilor.________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

     În contextul măsurilor adoptate de autoritățile publice în vederea stopării 
răspîndirii pandemiei COVID-19 cu stabilirea stării de urgență în sănatate, servici-
ile de alimentare a elevilor în baza contractului  au fost prestate pe perioada linilor 
ianuarie-noiembrie  2021 la un nivel redus din motivul frecvenței joase a elevil
or.____________________________________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 24.11.2021  a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului cu 160 000 lei. 
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IMAP Riscani-SC 2 24.11.2021 160 000 lei 160 000 lei

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

Nr. 03 din 26.11.2021 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примэрия села Томай
Localitate Примэрия села Томай АТО Гагаузия,

 ул. Ленина, 191, второй этаж, 

кабинет заместителя примара
IDNO 1007601004423
Adresa село Томай Чадыр-Лунгский район

 ул. Ленина, 191
Număr de telefon 0 (291) 51-4-40  
Număr de fax 0 (291) 51-2-36,   0 (291) 51-2-38
E-mail primariatomay2018@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Янак Федор Петрович

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Конкурс ценовых оферт
Nr. procedurii №: ocds-b3wdp1-MD-1625469018258
Data deschiderii ofertelor 05.07. 2021 года   
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
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            

Obiectul de achiziție продовольственные товары
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu T
Da □

Sursa de finanțare Buget de stat T
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 26.07.2021 г.  
Operatorului economic cîștigător Lovis Angro SRL
Date de contact ale  operatorului economic г. Кишинев, ул. Колумна, 170 тел. 022843370, lovisangro@

mail.ru
Nr. contract de achiziție 79

Data contract de achiziție 04.08.21 г.

Valoarea contractului de achiziție 97 854,00 леев

Operatorului economic cîștigător SRL Meatpromcom

Date de contact ale  operatorului economic г. Чадыр-Лунга ул. Димитрова, 3/48
Телефон: 0 68600315, meatpromcom@mail.ru

Nr. contract de achiziție 78

Data contract de achiziție 04.08.21 г.

Valoarea contractului de achiziție 43 834,00 леев

Termen de valabilitate 2021

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  T

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat].
Valoarea modificărilor
1. Lovis Angro SRL 47 500,00 леев
2. SRL Meatpromcom 16 000.00 леев

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu T

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 canti-
tatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Общая сумма договора № 78 от 04.08.21 г. SRL Meatpromcom после уменьшения составляет – 27 834,00 леев;

Общая сумма договора № 79 от 04.08.21 г. Lovis Angro SRL после уменьшения составляет – 50 354.00 леев.

mailto:meatpromcom@mail.ru
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VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

                   В связи необходимостью освобождение планов закупок.

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

      Согласно приказа Министерства здравоохранения, труда и соц. защиты Р. Молдова № 910 от 02.10.2020 г., 
который вступил в силу с 01.07.2021 г. утверждены новые стандарты для питания дошкольников в возрасте от 
1-7 лет. В связи с этим был изменен меню, в котором уменьшились объёмы одних продуктов и увеличились 
других.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru:

 № 78 от 04.08.21 г. (казнач. № 2021-0000000604 от 24.08.2021г.), уменьшить договор на 
сумму 16 000.00   леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

№ 79 от 04.08.21 г. (казнач. № 2021-0000000729 от 07.10.2021г.) уменьшить договор на 
сумму 47 500,00 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a con-
testațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: 
BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 65/2021-01 din 09.12.2021 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

0298-2 -23-01
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  +Altele: 
Переговоры без предварительного опубликования 
объявления на участие

Obiectul achiziției Работы по ограждению территории в Региональном 
спортивном комплексе м.Комрат (повторно)

Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale 
și lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției 574 670,24
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 202123130 NFP
Link: 

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

-

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

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

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe 
+Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия

mailto:gz_gusiiato@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

№65/2021 от 19.10.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «DOVINIK»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/11 

Data: 22.10.2021 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 574 670,24

Inclusiv TVA: 689 604,29
Termen de valabilitate 31.12.2021 г.
Termen de execuție 1 (один)  месяц с момента регистрации Договора, 

получения уведомления о начале выполнения 
работ.

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 п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» 

№131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplica

Alte informații relevante Nu a fost
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

19 октября 2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту «Работы по ограждению 
территории в Региональном спортивном комплексе м.Комрат (повторно)».

По Решению рабочей группы №65/2021 от 19.10.2021 г. Договор подряда №21/11 от 22.10.2021 г. был заключен 
с компанией SRL «DOVINIK». Согласно заключенному Договору, срок выполнения работ составляет 1 (один)  
месяц с момента регистрации Договора, получения уведомления о начале выполнения работ. В процессе про-
изводства работ возникла необходимость увеличения срока действия Договора, для завершения всех строи-
тельно-монтажных работы в соответствии с минимальными требованиями качества работ и соблюдения тех-
нологических процессов. Принято решение продлить срок действия договора подряда №21/11  до 31.12.2022 
г.



158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.65/2021-
01 din 08.12.2021 г. a fost încheiat acordul adiţional privind продление срока действия Договора 
подряда №21/11  от 22.10.2021 г. заключенного с экономическим агентов SRL «DOVINIK»  
до 31.12.2022 г.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL « DOVINIK » №01 09.12.2021 
г.

- -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. 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. 1 din 16.12.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primaria com. Ciobanovca
Localitate s. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
IDNO 1009601000164
Adresa Str. Octombrie
Număr de telefon 026578305. 026578259
Număr de fax 026578305
E-mail oficial primaria.ciobanovca@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cu;nir Valina, 060266167,

 primaria.ciobanovca@mail.ru 
Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Nu □    Da V

Sursa de finanțare Buget de stat V     

Surse externe □ 

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

14.09.2020

Denumirea operatorului economic Polimer Gaz Conducte SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:20, ocds-b3wdp1-MD-1597655371006

Data:06.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2981436,78

Inclusiv TVA:3577724,15
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

 
 
 

mailto:primaria.ciobanovca@mail.ru
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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  V

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

De a prelungi valabilitatea contractului până 31.12.2022. Fond ecologic or Chișinău a transferat  primariei com. Cio-
banovca 90% și a ramas să transfere 10% .La  Trezoreria or. Chișinău sistema GAB s-o blocat pe data 10 decembrie.
Următorul  (ultimu) transfer va fi transferat  în anul 2022.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 16.12.2021 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru  a fost în-
cheiat acordul adiţional nr.09 din 16.12.2021 privind  Construcția rețelei de evacuarea apelor uzate și stației de epurare.

Denumire ope-
rator economic

Adresa, numărul de 
telefon, numărul de 

fax, adresa de e-mail 
și adresa de internet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Polimer Gaz 
Conducte SRL

Or.Chișinău
Str. Varnița 18
Tel. 022009001

Nr.09 16.12.2021 2981436,78 3577724,15

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. 1 din 09.11.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă: 
 

Denumirea entității contractante Instituția Publică Gimnaizul Porumbrei
Localitate r-nul Cimișlia, s. Porumbrei
IDNO 1012620011044
Adresa r-nul Cimișlia, s. Porumbrei
Număr de telefon 024176243
Număr de fax 024176243
E-mail oficial gporumbrei@yahoo.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Stoica Ioana, 078311668, gporumbrei@yahoo.com

 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.06.2021

Denumirea operatorului economic SC LIACUL SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1, ocds-b3wdp1-MD-1623227685766

Data: 26.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 344330,68  lei

Inclusiv TVA: 413196.82 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 60 zile
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Au fost efectuate lucrări la ”Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimișlia”_

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma includerii și excluderii anumitor lucrări din Caietul de sarcini se necesită micșorarea valorii contractului de 
achiziție la obiectul ”Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimișlia”_

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 26.07.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _ Micșorarea valorii contractului  _

Denumire ope-
rator economic

Adresa, numă-
rul de telefon, 

numărul de fax, 
adresa de e-mail 
și adresa de in-

ternet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

SC LIAICUL SRL or. Taraclia, 
str. Lenin 128, 
079551827, li-
aicul-srl@list.ru

Cu capital autohton Nr. 1 05.11.2021 2629,91 lei 3155,89 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. 1/56_ din „ 29 „ noiembrie 2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Rîşcani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601009853
Adresa MD-2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 3 
Număr de telefon 022441098, 022441191 
Număr de fax 022441191, 022445390
E-mail oficial pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet www.rascani.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vlad MELNIC, Mihail FURCULIŢĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări publice de reparaţie a aleei centrale de pe bd. Grigore 

Vieru (segmentul str. Albişoara - str.Ierusalim), inclusiv reparaţia 
zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîş-
cani, mun. Chişinău  

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2083330,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627557494346
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21038074/

Data publicării anunțului de participare 29 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Buget local]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Conform Deciziei de atribuire Nr. 7 din 06.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL”KVM Cons”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 56 
Data: 15.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 1 936 056,12
Inclusiv TVA: 2 323 267,34

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 35 zile lucrătoare (04.10.2021 – 22.11.2021) 

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  V

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Conform art. 76.alin. 7.pct. 1.lit.c) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 

privind achiziţiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului de 2323267,34 lei MD se va majora cu 

347999,60
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Fără modificări anterioare]

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În proiectul inițial privind reparația terenului adiacent a monumentului Eroilor Komsomolului leninist s-a decis  
placarea cu piatră naturală de calcar poros. După un studiu privind termenul de exploatare a pietrei naturale s-a decis 
înlocuirea pavajului cu plăci de granit ce va permite o exploatare mai îndelungată. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Ca urmare a modificărilor în proiect în scopul exploatării mai îndelungate a zonei adiacente monumentu-
lui este necesar modificarea costurilor din proiect ceea cea a fost imposibil de prevăzut în proiectul inițial:

1. Lucrari de constructie 

Betonarea suprafeței și executarea pereților de sprijin conform proiect-
ului modificat m3 84,000

Montarea plasei sudate kg 1455,00
Placarea scărilor cu plăci din granit/Scări m2 62,812
Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție  și 
dilatație în betonul de uyură la drumuri m 185,000

Gofraje din panouri refolosibile m2 105,000
     Total lucrări suplimentare – 347999,60 lei, inclusiv TVA.
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DEVIZ  LOCAL № Adaugator

 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz  347 999,60 lei
Intocmit in preţuri  curente 

№

crt.

Simbol 
norme şi 
Cod  re-

surse
Lucrări și cheltuieli U.M.

Cantitate 
conform 
datelor 
din pro-

iect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

măsură

————

incl. salariu

Total

—————

incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
 1. Lucrari de constructii

1

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace 
clasice,  in fundatii, socluri, zidu-
ri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice,/
Betonare scari

m3
84,000

1 348,79
——————————

253,70

113 298,56
————————

——

21 311,14

 2

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
placaj de 15 mm pentru turnarea 
betonului in elevatii, ziduri drepte 
pina la 6 m inaltime inclusiv, spri-
jinirile fiind incluse

m2
105,000

127,77
——————————

54,78

13 415,99
————————

——

5 751,58

 3

CI21A Placarea peretilor cu placi din 
granit/Scari m2

62,812

1 134,48
——————————

167,21

71 259,04
————————

——

10 503,06

 4

DC04B

Taierea cu masina cu discuri dia-
mantate a rosturilor de contractie 
si dilatatie in betonul de uzura la 
drumuri

m
185,000

27,00
——————————

16,72

4 994,71
————————

——

3 093,46

 5

CC03B

Montare plase sudate la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, la 
pereti si diafragme, cu greutatea 
plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR - 
485m2

kg
1 455,000

33,49
——————————

2,02

48 725,19
————————

——

2 936,34

 

Total  lei  251 693,49
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1 2 3 4 5 6 7
Total Lucrari de constructii

Inclusiv salariu

251 693,49

43 595,58

Total  lei 251 693,49

Asigurari sociale 24 % 10 462,94

Cheltuieli de transport 3 % 5 989,36

Cheltuieli directe  268 145,79

Cheltuieli de regie 5 % 13 407,29

Total  281 553,08

Beneficiu de deviz 3 % 8 446,59

Total  289 999,67

TVA 20 % 57 999,93

Total deviz: 

Inclusiv salariu

347 999,60

——————

43 595,58
2. Din motivul declarării situației excepționale în energetică a fost imposibilă executarea lucrărilor pe parcursul a 14 
zile.  În scopul respectării proceselor tehnologice de execuţie a lucrărilor este strict necesar prelungirea duratei de 
execuţie cu 14 (paisprezece) zile calendaristice și 10 (zece) zile lucrătoare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare nr. 1/56 din 29.11.2021 a contractului de achiziție nr.56 din „15” sep-
tembrie 2021 a fost încheiat acordul adiţional nr. 1 din 29.11.2021 privind:

- majorarea valorii contractului (stabilit conform pct. 3.1 din contract nr. 56 din 15.09.2021 –2323267,34,00 lei inclusive 
TVA) cu 347999,60 lei MD (trei sute patruzeci și șapte mii nouă sute nouzeci și nouă lei 60 bani) MD, inclusiv TVA, și 

- modificarea termenului de executare a lucrărilor (stabilit conform pct. 2.1 din contract nr.50 din 18.08.2021 – 60 zile 
lucrătoare) prelungirea duratei de execuţie cu 10 (zece) zile  lucrătoare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL.”KVM Cons” 1 29.11.2021 289999,66 347999,60

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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax 022923088
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație str-la 2 Schinoasa Deal, str-

la 1 Schinoasa Deal și plombarea unor străzi din 
or.Codru

Cod CPV 452000000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 022 375 mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1626078148434
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1626078148434?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.07.2021
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]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.08.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1626078148434
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Denumirea operatorului economic SRL Andig Trans
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru MD-1626078148434/01

Data:02.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 255 049,95 mdl

Inclusiv TVA: 5106059,93 mdl
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 3 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 72, din legea privind achiziţiile publice alin. (2) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În cadrul execuției obiectivului s-a depistat  că pe stradela 1 Schinoasa Deal, or.Codru, rețele de apeduct au o stare de 
uzură avansată. La solicitarea Primăriei,  S.A. Apă Canal ne-a informat  despre existența rețelelor pozatte de apedcut cu 
D-50-76 mm (oțel-fontă) L-450 m, care au o stare de uzură avansată, avînd termenul de exploatare depășit. 

II.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Determinată de circumstanțele de fapt, Primăria or.Codru a inițiat o colaborare cu S.A Apă canal pentru a se executa lucră-
rile de schimbare a rețelei de apeduct, pentru a asigura continuitatea reparației străzii de către operatorul economic SRL 
Andig Trans pentru anul viitor. Grupul de lucru consideră oportul prelungirea termenului de execuție pînă la 30.06.2022, 
datorită condițiilor climaterice favorabile din această perioadă. Deasemenea este necesară prelungirea termenului de va-
labilitate pentru 31.12.2022 pentru a putea asigura transferurile bancare către operatorul economic cu termen de rezervă 
pentru operațiunile în cauză.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 29.11.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind 

1. Se prelungește termenul de executare a contractului pînă la 30.06.2022

2. Se prelungește termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Andig Trans              01     29.11.2021
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ANUNȚ

privind modificarea Contractului  
de achiziții publice 

Nr. 5/A/M/21 din 07.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Fi-
nanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr.7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedură de negociere cu  publicarea prealabila a unui 
anunt de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a timbrelor de acciz
Cod CPV 79800000-2
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire)

 202101658

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 11.01.2021 Ora: 13.00
Anunț de intenție publicat în BAP Nu □   Da □   

Data:
Anunț de participare publicat în BAP/

Invitația de participare transmisă

nu
Data publicării/transmiterii:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu□ acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ licita-
ție electronică□ catalog electronic□

Sursa de finanțare Buget de stat □

Alte surse: [indicați] surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 576 000,00
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III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a timbrelor de acciz
Cod CPV 79800000-2, 202123106 NFP
Data deciziei de atribuire a contractului Nr.  5/D/2021 _ din 15.01.2021

Operatorului economic cîștigător Baștina-Radog SRL IDNO 1002600006838

Date de contact ale  operatorului economic mun. Chisinau, str. P. Rareș, 49

Nr. contract de achiziție nr.199/NP/2021

Data contract de achiziție 25.01.2021

Valoarea contractului de achiziție 4 490 740,80
Termen de valabilitate 31.12.21

Termen de execuție 31.12.21

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 [ pct. 29.1 din Contractul nr.199/NP/2021]
Valoarea modificărilor [   32183,20   lei MD]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziție 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):

 Urmare a procedurii de achiziție au fost procurate următoarele bunuri:

Denumirea lotului Operatorul eco-
nomic desemnat 

câștigător

Cantitatea  Prețul uni-
tar fără TVA

lei

Prețul total 
fără TVA

lei

Prețul total 

cu TVA

lei
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Timbre de acciz pentru 
produsele alcoolice „Baștina Radog”  

S.R.L.

26 000 000 0,062790 1632 540,00 1959048,00

Timbre de acciz pentru 
articolele din tutun, 208 000 000 0,010143 2109744,00 2531692,80

Prin încheierea Acordului adițional nr.01/21 din 07.12.2021 s-au aplicat următoarele modificări:

1. Se modifică prin micșorare suma totală a Contractului nr. 199/NP/2021 din 25.01.2021 cu 32183,20  (treizeci și 
două mii o sută optzeci și trei lei, 20 bani) inclusiv TVA.

2. Pct. 11.4. din contract se modifică și se expune în redacție nouă, după cum urmează: ,,Suma totală a prezentului 
Contract constituie 4 458 557,60 (patru milioane patru sute cincizeci și opt mii cinci sute cincizeci și șapte lei, 60 
bani) inclusiv TVA.”

3. Poziția cu nr.2 Timbru de acciz pentru articole din tutungerie din Specificația bunurilor la Anexa nr.1 a Contrac-
tului se micșorează cu 2 644 122 buc. (1,27%) și cantitatea totală a poziției va fi de      205 355 878 buc. în suma de 
2 499 509,60 lei.

4. Nr. d/o Denumire Cantitate, 
buc.

Car-
acte-ristici

Preț unitar, 
fără TVA

Preț unitar, 
cu TVA

Suma fără 
TVA, lei

Suma cu 
TVA, lei

Termen 
de livra-
re

1.

Timbre de acciz/timbre de 
consum pentru produsele 
alcoolice, inclusiv:
- Vnuri,
- Divinuri
- Băuturi alcoolice tari,
- Altă producție alcoolică

26 000 000

Conform 
sarcinii 
tehnice 
aprobate

0,062790 0,075348 1632540,00 1959048,00 10 zile lu-
crătoare

2.

Timbre de acciz /timbre de 
consum pentru articolele din 
tutun, inclusiv:
- autohton
- import

205 355 
878

Conform 
sarcinii 
tehnice 
aprobate

0,010143 0,0121716 2082924,67 2499509,60 10 zile lu-
crătoare

TOTAL 3 715 464,67 4 458 
557,60  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Notei de serviciu întocmită de Direcția prestării servicii în teritoriu grupul de lucru pentru achiziții s-a 
întrunit pentru a decide asupra posibilității de micșorare a cantităților la timbrele de acciz pentru producția de tutunge-
rie. Solicitarea este condiționată de faptul că timbrele de acciz pentru articolele din tutungerie  sunt personalizate și se eli-
berează agenților economici strict conform comenzilor plasate. Comenzile recepționate au fost luate în lucru iar cantitatea 
rămasă nesolicitată se propune pentru micșorare. 

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

Micșorarea necesităților  agenților economici de  timbre de acciz pentru producția de tutungerie. 

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 5/D/M/21 din 07.12.2021 a fost înche-
iat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

„Baștina Rădog” S.R.L. capital autohton 01/21 din 
07.12.2021

26819,33 32183,20



172

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 97/1  din 05 noiembrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon 022 82-83-32 
Număr de fax -
E-mail oficial proc-gen@procuratura.md,
Adresa de internet Procuratura Generală a Republicii Moldova
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

Licitație deschisă 

□ Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției Servicii de efectuare expertizei judiciare și cosntatări 

tehnico-științifice pentru necesetățile Procuraturii Re-
publicii Moldova

Cod CPV 71319000-7
Valoarea estimată a achiziției 530 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)  

202122631 NFP
nr. 202103572

Data publicării anunțului de participare 03.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) pu-
blicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (pro-
iectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri     Servicii      Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finan-
țat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu X    Da 

Sursa de finanțare Buget de stat       Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

mailto:proc-gen@procuratura.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

nr. 3/21 din 15 ianuarie 2021

Denumirea operatorului economic Centrul de Medicină Legală
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

nr: 31/12/21
data: 09.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

400 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe parcursul anului 2021

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  □Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131, articolul 76, al. 7(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 460 000,00

( majorarea cu 60 000,00)
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

       În rezultatul desfășurării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare 
cu nr.202103572 din 03.02.2021 a fost încheiat contractul ” nr. 31/12/21 din 09  februarie 2021 cu  Centrul 
de Medicină Legală, privind achiziționarea  serviciilor de efectuare a expertizelor medico-legale pe par-
cursul anului 2021, pentru necesetățile activității Procuraturii Republicii Moldova în sumă 400 000,00 lei.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

    Conform solicitărilor procurorilor pe diferite cauze penale au crescut  numărul  dosarelor executate și au 
fost efectuate mai multe expertize medicale. Reieșind  din acest motiv este necesar  majorarea contractului 
nr.31/10/21 în suma  60 000,00, fiind valoarea totală contractului  460 000,00 lei.

7. Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului  de achiziție/acordului-cadrul nr. 
97/2/21 , a fost încheiat  acordul adițional nr. 97/21 din 05 noiembrie 2021, privind  majorarea contractu-
lui nr. 31/10/21 din ”09” februarie 2021 în suma  60 000,00, până la 31.12.2021.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 121/2/21  din 12 noiembrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
IDNO 1006601003865
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon 022 82-83-32 
Număr de fax -
E-mail oficial proc-gen@procuratura.md,
Adresa de internet Procuratura Generală a Republicii Moldova
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

□ Licitație deschisă 

Negociere fără publicare prealabilă
Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a sediului Procuraturii raio-

nului Orhei.
Cod CPV 452000000-9
Valoarea estimată a achiziției 737 110,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)  

-
https://achizitii.md/ro/public/tender/21038174/

Data publicării anunțului de participare 16.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) pu-
blicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (pro-
iectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri     Servicii      Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finan-
țat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu X    Da 

Sursa de finanțare Buget de stat       Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

mailto:proc-gen@procuratura.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

nr. 49 din 12 mai 2021

Denumirea operatorului economic S.R.L.”Proconimpex”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

nr: 15/2/68/21
data: 18.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

752 736,47

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe parcursul anului 2021

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  □Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131, articolul 76, al. 7(a)
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

864 923,80

( majorarea  cu  15%  - 112 187,33)
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după 
caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

       În rezultatul desfășurării procedurii de achiziții cu nr. ocds-b3wdpl-MD-1617707887134 din 04.05.2021 
a fost încheiat contractul ” nr. 15/2/68/21 din 18 iunie 2021 cu S.R.L.”Proconimpex” , privind achiziționarea 
lucrărilor de reparație curentă a sediului Procuraturii raionului Orhei, în sumă 752 736,47 lei.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

       În procesul executării lucrărilor de demontarea a panoulilor din PAL melaminat în încăperile de la nivelul 
2 a imobilului, au fost depistate sectoare de conducte a sistemei de incăllzire afectate de coroziune ce au 
provocat scurgeri de apă ascunse pe perioada indelungată de timp, ce nu au putut fi depistate în timpul 
exploatării fiind acoperite cu panouli din PAL, ce au dus la deteriorarea finisarea perețilol si tavanului in sala 
de ședință la parterul clădirii. Din același motiv, au fost deteriorate și pardoselile in sala de ședință.

      În procesul examinirii detaliate a stării rețelelor interioare de incălzire au fost depistate și alte sectoare 
afectate de coroziune cu semne de scurgere a agentului. terrmic. Semne de scurgeri ale agentului termic 
și aparitia coroziunii au fost depistate și la îmbinările conductelor. cu radiatoarele din fontă și la unele robi-
nete. Pentru excluderca deteriorării constructivelor reparate și asigurarea bunei funcționări a instalației de 
incălzire este necesar de efectuat reparația instalatiei de incăllzire cu schimbarea sectoarelor de țeavă și ac-
cesoriiloi deteriorate. În momentul examinării stăriii tehnice a tâmplăriei existente s-a constatat necesitatea 



176

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 211 IANUARIE 2022, MARȚI

înlocuirii suplimentare a 3 uși din lemn la birouri. Reieșind din situația creată, în scopul asigurării conditiilor 
normale de exploatare a spațiilor supuse reparației, evitarea deteriorarii constructivelor deja repalate” este 
necesar:

1. Efectuarea lucrărilor de reparație in sala de ședinta - tavan suspendat de tip “Armstrong, reparația su-
prafelelor pereților și vopsire cu emulsie pe bază de copolimeri vinilici, reparajia stratului de suport și exe-
cutarea pardoselii din parcht laminat clasa 33.

2. Reparația integrală a sistemei de incalzire în sediul procuraturii cu înlocuirea materialelor și armaturii de 
închidere și reglare deteriorate, vopsirea conductelor și radiatoerelor.

3. Înlocuirea suplimentară a 3 uși din lemn cu furnitura necesară.

         Reieșind  din acest motiv este necesar  majorarea contractului nr.31/10/21 în suma 112 187,33 , fiind 
valoarea totală contractului  864 923,80 lei.

7. Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului  de achiziție/acordului-cadrul nr. 
121/2/21 , a fost încheiat  acordul adițional nr. 121/21 din 12 noiembrie 2021, privind  majorarea contrac-
tului nr. 15/2/68//21 din ”18” iunie 2021 în suma 112 187,33, până la 31.12.2021.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. MD-2021-04-26-000001-1/002 din 23.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial singe@ms.md 
Adresa de internet www.cnts.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Silvia Roșca, 022-10-90-70, singe@ms.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  □

Licitație deschisă □  Altele: Negocierea, fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare  □

Obiectul achiziției Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor de 
model SKODA OCTAVIA Combi Ambition 2.0 TDI MT6

Cod CPV 50112000-3 - Servicii de reparare şi de întreţinere a 
automobilelor

Valoarea estimată a achiziției 41754,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: nu se aplică

Link: nu se aplică, 202109395
Data publicării anunțului de participare nu se aplică
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

nu se aplică

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

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

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.05.2021

mailto:singe@ms.md
http://www.cnts.md
mailto:singe@ms.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622533414564
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622533414564
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622533414564
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Denumirea operatorului economic “DAAC HERMES” S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD-2021-04-26-000001-1

Data: “20” mai 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 34795,00

Inclusiv TVA: 41754,00
Termen de valabilitate 31 decembrie 2021
Termen de execuție 31 decembrie 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele: 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost operate

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)

Modificarea valorii contractului prin: micșorarea contractului cu suma de 20834,00 lei ca rezultat al decăderii ne-
cesității efectuării pentru a doua deservire tehnică la SDT autorizată a Vânzătorului pentru automobilele de model 
SKODA OCTAVIA LGV059, anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE1LO166589 cap. cilindrică 1968 
cm², automobilul SKODA OCTAVIA LGV071, anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE8LO180149 cap. 
cilindrică 1968 cm², automobilul SKODA OCTAVIA LGV081, anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE-
2LO179983 cap. cilindrică 1968 cm².

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În rezultatul reducerii deplasărilor în teritoriu după coletele mobile în legătură cu pandemia, COVID 19 programate pen-
tru anul 2021 nu a fost parcurs kilometrajului preconizat de 30000 km de către automobilul SKODA OCTAVIA LGV059, 
anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE1LO166589 cap. cilindrică 1968 cm², automobilul SKODA OCTA-
VIA LGV071, anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE8LO180149 cap. cilindrică 1968 cm², automobilul 
SKODA OCTAVIA LGV081, anul fabricării 2020, numărul ramei și șasiului TMBJJ4NE2LO179983 cap. cilindrică 1968 cm², 
respectiv sa constatat faptul decăderii necesității efectuării pentru a doua deservire tehnică la SDT autorizată a Vânzăto-
rului pentru automobilele indicate, ca rezultat micșorarea contractului cu suma de 20834,00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. MD-2021-04-26-
000001-1/002 din 23.11.2021 a fost încheiat: acordul adiţional nr. 1 din 16.11.2021 privind micșorarea contractului cu 
sumă de 20834,00 lei ceea ce constituie 49,89% din suma inițială a contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“DAAC HERMES” S.A. 1 23.11.2021 17361,666 20834,00

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612249603167
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1578561283660
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. d-53 din 16 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600163408
Adresa Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon (022) 2271555
Număr de fax (022) 2271555
E-mail oficial combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Adresa de internet www.serviciifunerare.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Moldovean Svetlana s.siminciuc@gmail.com  
078666611

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție Procedură de negociere fără publicare prealabilă a 

unui anunț de participare
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a cazangeriei și a sistemului de 

încălzire pentru bl.13 și 12
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 747 466,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)   202124115 NFP

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1627547246436?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării:29 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.11.2021

Denumirea operatorului economic ”Geoconstruct” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 106-AC/21

Data:03.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 953930,00

Inclusiv TVA: 1144710,00
Termen de valabilitate 31 decembrie 2021
Termen de execuție 31 decembrie 2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 /2015, art.76, al.7 2) a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

mailto:s.siminciuc@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante Prelungirea temrnului de executare și valabilitate a 
contractului pînă la data de 31 mai 2022

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Achiziționarea ” Lucrări de construcție a cazangeriei și a sistemului de încălzire pentru blocul nr.13 și bl.12”, cu termenul 
de executare stabilit în documentația de atribuire 31.12.2021

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Operatorul economic a executat partea inițială a lucrărilor pentru trasarea gazoductului spre blocurile nr.12 și 13 și 
conectarea sistemului de termoficare a blocului 13 (administrativ),la moment sunt în proces de instalare a sistemului 
de încălzire, care va fi executat în termenul stabilit în contract pînă la 31.12.2021.  

Luînd în vedere timpul nefavorabil,cu foarte multe precipitații și umeditate, prin decizia grupului de lucru  nr. d-48 din 
07.12.2021, au fost stopate lucrările de finalizare a construcției blocului nr.12 și a fost prelungit termenul de executare 
a lucrărilor cu operatorul economic ”Provladina ”SRL. Din acest considerent, lucrările de instalare a sistemului de 
încălzire în blocul nr.12 vor putea fi posibile doar după finisarea acoperișului și executatarea lucrărilor interioare. 

VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.d-51 din  15.12.2021 a fost încheiat 
acordul adiţional privind prelungirea termneului de executare și valabilitate a contractului pînă la data de 31.05.2022

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

”Geoconstruct”SRL Nr.1 15.12.2021 neschimbat neschimbat

            

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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md 
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victoria LUPAN, 022-868-265, victoria.lupan@igp.gov.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție PNFP
Obiectul achiziției Servicii de deservire și întreținere a unităților de trans-

port aflate la garanție
Cod CPV 50110000-9
Valoarea estimată a achiziției 260 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Nu

Link-ul: 202122597 NFP
Data publicării anunțului de participare Nu
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.01.2021

Denumirea operatorului economic „DAAC – HERMES” S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 20.01.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 219 823,31
Inclusiv TVA: 263 788,00

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe parcursul anului 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic - Raportul nr.34/64-786 din 02.12.2021 de la Secția 

transport a DATM a IGP;

- În conformitate cu prevederile art.76, alin.(7) pct.(2) 
lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr.202100949 
privind achiziționarea serviciilor de deservire și întreținere a unităților de transport aflate la garanție pentru anul 
2022 a fost atribuit contractul nr.1 din 20.01.2021 încheiat cu operatorul economic „DAAC - HERMES” S.A. în sumă de 
263 788,00 lei, inclusiv TVA.

Totodată, Secția transport a Direcției aprovizionare tehnico-materială ne informează că pe parcursul anului curent au 
fost deservite și întreținute automobile de serviciu în sumă de  173 002,00 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul anului 2021 au fost achiziționate automobile de serviciu care au fost repartizate subdiviziunilor Inspec-
toratului General al Poliției și deservite de către acestea, respectiv acest fapt  a dus la o economie considerabilă a 
serviciilor contractate.

Conform datelor contabile, la data de 03.12.2021 soldul contractului menționat este de          90 786,00 lei, inclusiv TVA, 
și nu vor fi utilizați până la finele anului bugetar.

Reieșind din cele expuse, Secția transport a Direcției aprovizionare tehnico-materială prin raportul nr.34/64-786 din 
02.12.2021,  solicită micșorarea contractului de achiziție publică nr. 1 din 20.01.2021 încheiat cu operatorul economic 
„DAAC - HERMES” S.A. cu 90 786,00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 198 din 03.12.2021 a fost în-
cheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului.

Denumire operator econo-
mic Întreprinderea:

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„DAAC – HERMES” S.A. Cu capital social 1 03.12.2021 75 655,00 90 786,00

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. 21 din 28.10.2014

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Unţești
Localitate Satul Unţești, r.Ungheni
IDNO 1007601004696
Adresa s.Unţești, r.Ungheni, R.Moldova
Număr de telefon 023655358/023655352
Număr de fax 023655358
E-mail oficial primaria.untesti@gmail.com
Adresa de internet -----
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sorotinschi Nicolae, primarul s.Unţești, 
060193100/023655352

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri                            □  Licitație 
deschisă     □  Altele

Obiectul achiziției Lucrări de construcţie a reţelelor de alimentare cu apă
Cod CPV 45247130-08
Valoarea estimată a achiziției 4040758.05lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:-----
Link: 1869/14

Data publicării anunțului de participare ------
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-------

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

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

Nu □    Da □ Fondul Ecologic

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse □
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

----

Denumirea operatorului economic „Migor-Plus” SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21
Data:28.10.2014

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3367298.38lei
Inclusiv TVA: 4040758.05lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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 RM nr.131 din 03.07.2015 privind achizi-

ţiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se prelungeşte termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr.21 din 28.10.2014 până la 31.12.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Necesitatea finisării lucrărilor la obiect.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21 din 28.10.2014 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Migor-plus”SRL Nr.1 02.11.2021 3367298.38lei 4040758.05lei

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  24 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Învățământ a CR Ocnița
Localitate Or.Ocnița
IDNO 1007601009750
Adresa Or.Ocnița,str.Independenței,51
Număr de telefon 027121459,067217944
Număr de fax 027122276
E-mail oficial diocnita@mail.ru
Adresa de internet https://diocnita.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Silvia Chistruga tel.067217943

s.chistruga@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Pregatirea suprafețelor  stadioanelor Școlii Sportive
Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 2388000-00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21040403
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds- 

ocds-b3wdp1-MD-1622792838574
Data publicării anunțului de participare 17.06.2021
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]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

02.07.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL Companado
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19

Data: 13.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2388000,00

Inclusiv TVA:2845159,84
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 75 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea AP nr.131 art.76 p7(c)

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  Majorarea cu 426761,30 lei inclusiv TVA

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

   a) S-au majorat lucrările de terasament:

- Excavarea stratului și transportarea lui;

- Stratul  de fundație din piatră spartă;

    b)S-a majorat suprafața pardoselelor cu 36m2 la terenul de baschet (Conform devizului de cheltuieli privind 
lucrările suplimentare)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

a) În timpul executării lucrărilor s-a descoperit  că cotele reale nu corespund cu cele din proiect, de aceea  a 
fost actualizat volumul de lucrări de facto;

b) La inițierea lucrărilor s-a depistat un cablu electric de putere mare,care se afla la un strat superior și asta 
a dus la majorarea volumului de lucrări

III. Rezultatele examinării:

    În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.19 din 13iulie 2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului cu 15% în sumă de 426761,30 lei inclusiv TVA,  con-
form Legii AP nr.131,  art.76,p7(c).
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL COMPA-
NADO   Nr.5 24.11.2021 355634,41 426761,30

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 29.11.2021 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga
Localitate s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga
IDNO 1007601004456
Adresa Primaria s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga st.Sovetscaea, 

36
Număr de telefon 0 (291) 71376; (291)71866; 60132039
Număr de fax 0 (291) 71236
E-mail oficial primariya.g@mail.ru
Adresa de internet primariya.g@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chiosea I.G.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Запрос ценовых оферт
Obiectul achiziției Закупка продуктов питания для нужд  детского сада 

«Ромашка» на 2021 год
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 80754,84 MDL,18376,50 MDL, 138841,00  MDL, 
114918,00MDL.

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

Nr: 202113714
Link: ocds-b3wdp1-MD-1625052228374

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 □ 

Contractul de achiziție/acor-
dul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608642142216
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Data deciziei de atribuire a con-
tractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

10.08.2021 г.

Denumirea operatorului econo-
mic

1. SRL ICS ”Lapmol” IDNO-1002600024308 lapmol@lapmol.md 

2. I.I Costova Maria IDNO-1006611000898

kostova-1970@mail.ru

3. SRL LOVIS-ANGRO , IDNO -1007600043788 

lovisangro@mail.ru 

4. SRL Slavena Lux IDNO-1002600003240 lidia.curdova@slavena.md
Nr. și data contractului de achizi-
ție/acordului-cadru

№ 62, № 63, № 64, № 65;
Data: 23.07.2021

Valoarea contractului de achizi-
ție/acordului-cadru

Fără TVA: 80754,84 MDL,18376,50 MDL, 138841,00  MDL, 114918,00MDL.
Inclusiv TVA: 80754,84 MDL,18376,50 MDL, 138841,00  MDL, 114918,00MDL.

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de 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)

 В связи с истечением срока договоров у детского сада «Ромашка», появилась необходимость в уменьшении 
договоров.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

4.1.

1. Сумма договора SRL ICS ”Lapmol” № 62 от 23.07.2021 г. на закупку товаров составляет 80 754,84 лея. 

2. Данный договор был уменьшен на 42 890,00 лей, согласно   дополнению к договору № 62 от 23.07.2021 г.

3.Общая сумма после уменьшения составляет   37 864,84  лея.

mailto:lapmol@lapmol.md
mailto:kostova-1970@mail.ru
mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:lidia.curdova@slavena.md
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4.2.

1. Сумма договора.I.I Costova Maria № 63 от 23.07.2021 г.  на закупку товаров составляет

18 367,50 лей 

2. Данный договор был уменьшен на 9 112,00 лей, согласно   дополнению к договору № 63 от 23.07.2021 г.

3.Общая сумма после уменьшения составляет   9 225,00  лея.

4.3.

1. Сумма договора SRL LOVIS-ANGRO № 64 от 23.07.2021 г..  на закупку товаров составляет 138 841,00 лей 

2. Данный договор был уменьшен на 47 795,00 лей, согласно   дополнению к договору № 64 от 23.07.2021 г.

3.Общая сумма после уменьшения составляет 91 046,00 лея.

4.4.

1. Сумма договора SRL Slavena Lux № 65 от 23.07.2021 г.  на закупку товаров составляет 114 918,00 лей. 

2. Данный договор был уменьшен на 21 000,00 лей, согласно   дополнению к договору № № 65 от 23.07.2021 г.  

3.Общая сумма после уменьшения составляет 93 918,00 лей.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru  nr.62,  nr.63, nr.64,  
nr.65, ,  din 29.11.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind на уменьшение договора.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ICS ”Lapmol” № 1 29.11.2021 
г.29 2    42 890,00890,00 2    

42 890,00890,00
I.I Costova Maria № 2 29.11.2021 г.         9 112,00         9 112,00
SRL LOVIS-AN-
GRO

№ 3 29.11.2021 г.         47 795,00         47 795,00

SRL Slavena Lux № 4 29.11.2021 г.         21 000,00         21 000,00

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. _6 din 26.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sărata Galbena
Localitate r-nul Hâncești, com. Sărata Galbena
IDNO 1007601005969
Adresa r-nul Hâncești,s. Sărata Galbena
Număr de telefon 026950388
Număr de fax 026950236
E-mail oficial primsaratagalbena@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lozovoi Mihail

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de aprovizionare cu apa a s.Sărata Galbena
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 16222879,37
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.1004/12 Nr. BAP 26
Link:

Data publicării anunțului de participare Nr. BAP din data 14.02.2012
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat    Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: Fondul Ecologic National

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.06.2012

Denumirea operatorului economic SRL Polimer Gaz Constructii

mailto:primsaratagalbena@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 201217032
Data:19.06.2012

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 13519066,14
Inclusiv TVA:16222879,37

Termen de valabilitate 31.12.2016
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Legea 131. Hot. Guv.638.Decizia grup de lucr.
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 achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord de prelungire din 14.12.2016
Acord de prelungire din 21.12.2017
Acord de prelungire din 21.12.2018
Acord de prelungire din 16.10.2019
Acord de prelungire din 11.12.2020

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului nu este afectata, se modifica doar valabilitatea contractului.

_____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In perioada desfasurarii lucrarilor de aprovizionare cu apa a parvenit necesitatea modificarii termenului de valabilitate a 
contractului de antrepriza  dupa cum urmeaza:

•  Intrucit finantarea lucrarilor in proiectul dat este din sursele bugetului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regio-
nale și Mediului debursarea mijloacelor este cu intreruperi si retineri si evident retinerea transferurilor fata de antreprenor. 
Astfel apare riscul ca termenul de valabilitate a contractului sa expire ,dar achitarile cu antreprenorul sa nu fie onorate .

• Analizind cele expuse , Grupul de lucru a convenit la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antre-
priza nr.21/12 din 10.07.2012 pina la 31.12.2022___________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21/12_din 10.07.2012_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind Lucrări de aprovizionare cu apa a s.Sărata Galbena

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Polimer Gaz Con-
structii

2/114 26.11.2021 31.12.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. 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. _3 din 26.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Sărata Galbena
Localitate r-nul Hâncești, com. Sărata Galbena
IDNO 1007601005969
Adresa r-nul Hâncești,s. Sărata Galbena
Număr de telefon 026950388
Număr de fax 026950236
E-mail oficial primsaratagalbena@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lozovoi Mihail

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de aprovizionare cu apa a s.Sărata Galbena
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 6940218.73
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.469/16 Nr. BAP 64
Link:

Data publicării anunțului de participare Nr. BAP din data 23.08.2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic National
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.09.2016

Denumirea operatorului economic SRL Polimer Gaz Constructii

mailto:primsaratagalbena@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 201612098
Data:21.09.2016

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:5783515.60
Inclusiv TVA:6940218.73

Termen de valabilitate 31.12.2017
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Temeiul juridic Legea 131. Hot. Guv.638.Decizia grup de lucr.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

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

Acord de prelungire din 21.12.2017
Acord de prelungire din 21.12.2018
Acord de prelungire din 13.12.2019
Acord de prelungire din 11.12.2020

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului nu este afectata, se modifica doar valabilitatea contractului.

_____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In perioada desfasurarii lucrarilor de aprovizionare cu apa a parvenit necesitatea modificarii termenului de valabilitate a 
contractului de antrepriza  dupa cum urmeaza:

•  Intrucit finantarea lucrarilor in proiectul dat este din sursele bugetului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regio-
nale și Mediului debursarea mijloacelor este cu intreruperi si retineri si evident retinerea transferurilor fata de antreprenor. 
Astfel apare riscul ca termenul de valabilitate a contractului sa expire ,dar achitarile cu antreprenorul sa nu fie onorate .

• Analizind cele expuse , Grupul de lucru a convenit la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antre-
priza nr.41/09 din 21.09.2016 pina la 31.12.2022___________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.41/09_din 21.09.2016_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind Lucrări de aprovizionare cu apa a s.Sărata Galbena

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Polimer Gaz Con-
structii

2/113 26.11.2021 31.12.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. 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 _25.11.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 364
Număr de fax 0 22 222 364
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 0 22 222 445

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea Echipamentelor de protecție - COMBI-

NEZOANE pentru combaterea COVID-19 necesare con-
form necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021 (Repe-
tat)

Cod CPV  33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției 26 988 634,30MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21041756
Link:   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1626078035244?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare
 

12 iul 2021, 11:43
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

24.11.2021

Denumirea operatorului economic Dita Est Farm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21041756/025

Data: 02.09. 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 479,9650lei MD

Inclusiv TVA: 6 575, 96 lei MD
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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:  [Reziliere] □
Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Cen-
trul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS, suma totală a contractului  nr.21041756/025 din 02.09.2021  (6 575, 
96  lei MD cu TVA) se micșorează cu 6 575, 96  lei MD cu TVA și constituie 0, 00 lei MD cu TVA, (zero) lei  MD. Se reziliaza 
lotul: nr.2 Combinezoane de protecție (protecție medie).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin prezentul acord, se reziliază contractul nr. 21041756/025 din 02.09.2021  încheiat între IMSP Centru Plasament 
si Reabilitare Virsta Frageda Copii și Operatorul economic  Dita Est Farm SRL., în baza scrisorii IMSP Centru Plasament 
si Reabilitare Virsta Frageda Copii din 19.11.2021 nr.01-8/137  prin care informează că în condițiile pandemiei cu 
COVID-19 a scăzut numărul copiilor plasați în Centru, totodată copii internați în această perioadă nu în totalitatea 
maximă sufereau de maladiile și patologiile planificate conform perioadelor anterioare. Din acest motiv instituția 
solicită rezilierea contractului la lotul: nr.2 Combinezoane de protecție (protecție medie).

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 
19.11.2021a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea Contractului, după cum urmează:
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Până la modificare (contract)

D e n u m i r e 
o p e r a t o r 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

cantitatea Până la 
modificare 
(contract)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

Dita Est 
Farm SRL

lotul: nr.2 Combinezoa-
ne de protecție (protec-
ție medie).

Buc. 150 36, 5331 43, 8397 5 479, 965 6 575, 96

Se micșorează (Acord Adițional)
Denumire 
o p e r a t o r 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț uni-
tar (fără 
TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Dita Est 
Farm SRL

lotul: nr.2 Combinezoa-
ne de protecție (protec-
ție medie).

Buc. 150 36, 5331 43, 8397 5 479, 965 6 575, 96

După modificare 

D e n u m i r e 
o p e r a t o r 
economic

bunuri Unitatea 
de măsu-
ra

cantitatea Preț unitar 
(fără TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

Dita Est 
Farm SRL

lotul: nr.2 Combinezoa-
ne de protecție (protec-
ție medie).

Buc. 0 0 0 0 0

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

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. 1 din 26.11.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Centrul de plasamenttemporar al copiilorîn situație de 
risc ”Drumul spre casă”

Localitate Municipiul Bălți
IDNO 1015601000031
Adresa Municipiul Bălți, Strada Șevcenco 23 B
Număr de telefon (0231)3-21-64
Număr de fax (0231)3-21-64
E-mail oficial drumcasa@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Șevciuc Natalia, 069309099

Date cu privire la procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

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

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

Nu  □   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

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

24.06.2021, 

ocds-b3wdp1-MD-1623139650764
Denumirea operatorului economic S.A.”Combinatul de pîine din Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:32

Data:05.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 18 630,50

Inclusiv TVA: 20270,25
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Codul NUTS al locului principal de executare a lucră-
rilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor 
și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □ 

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/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)

Suma inițială a Contractului nr. 32 din 05.07.2021 constituie 20270 lei 25 bani (doăzeci mii două sute șaptezeci lei, 25 
bani) pe următoarele mărfuri: 

Frazela Gorodskoi – 200 buc X 4,687 lei = 937.40 lei;

Pîine Darnițchii- 300 buc X 5,91= 1773,00 lei;

Ruladă cu halva- 10 kg X 59,25 = 592,50 lei.

Suma contractului  cu TVA după modificare constituie 16967 lei 60 bani (Șaisprezece mii nouă sute șaizeci și șapte lei  
60 bani).

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Consumul produselor alimentare din Contractul de achiziție  nr. 32 din 05.07.2021 a fost redus din motivul lipsei numărului 
maximal de beneficiari din cadrul Centrului ”Drumul spre casă”

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32din 05.07.2021a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea contractului

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital au-
tohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital stră-
in

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

S.A.”Combinatul 
de pîine din Bălți”

Nr. 1 26.11.2021 15627,70 16967, 60 
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 969
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub inci-
dența actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii□ 

Obiectul de achiziție Achizitionarea serviciilor din categoria Microsoft Azure
Anunțul de participare Nr. 87 

Data publicării: 09.11.2021
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_87_1.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: DAAC System Integrator SRL; 
BTS Pro SRL;
ICS Softline International SRL;

 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_87_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_87_1.pdf
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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. 78 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire BTS Pro SRL;
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

022 870140

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

782.100,85 MDL fara TVA anual

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Data estimata 
atribuirii  con-

tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii din categoria Microsoft 
Azure

48219000 serv 11.01.2022 938.521,02

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Componente și utilaje electronice
Cod CPV 31710000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 589 056,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1613633022013
Link:https://e-licitatie.md/contract-notice/21692

Data publicării anunțului de participare 18.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29.03.2021

Denumirea operatorului economic ICS”CBS Motors”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 37

Data: 12.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 775 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 2 130 000,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

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: 
Temeiul juridic -  Operatorul economic ICS”CBS Motors”SRL a înștiințat RTE  

privind faptul că piesele  indicate în Contractul nr.37 din 
12.04.2021 urmează a fi importate la începutul lunii ianuarie 
2022.

- Conform pct.11.3. contractului nr.37 din 12.04.2021: ”Părţile 
contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 
adiţional”.

- Legea 74 din 21.05.2020, art.82
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea componentelor și utilajelоr electronice,  valoarea contractului a constituit     2 130 000,00 MDL. Terme-
nul de valabilitate a contractului  - 31.12.2021. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Pînă la momentul de față de către ICS”CBS Motors”SRL nu au fost livrate în măsura deplină bunurile indicate în Con-
tractul nr.37 din 12.04.2021, termenul de valabilitate a contractului - 31.12.2021.  Astfel, a apărut necesitatea de a 
prelungi perioada de valabilitate a contractului pentru a beneficia în continuare de bunurile contractate.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru din 31.12.2021 se prelungește perioada de valabilitate a contractului nr. 
37 din 12.04.2021 pînă la data de 31.01.2022. 

Denumire ope-
rator economic

Adresa, numărul de 
telefon, numărul de 

fax, adresa de e-mail 
și adresa de internet

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

 ICS”CBS Mo-
tors”SRL

Mun.Chișinău, str.Gre-
noble,  257, tel:022 
830140

Capital autohton 1 31.12.21      --------      ----------

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

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Rulmenți
Cod CPV 44442000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 985 476,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1612258618192
Link:https://e-licitatie.md/contract-notice/21218

Data publicării anunțului de participare 02.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.03.2021

Denumirea operatorului economic ”Textura”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 33

Data: 06.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 999 999,00 MDL

Inclusiv TVA: 2 399 998,80 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

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: 
Temeiul juridic -  Operatorul economic ”Textura”SRL a înștiințat RTE  privind 

faptul că au fost livrate 50% din bunurile indicate în Contract-
ul.

- Conform pct.11.3. contractului nr.33 din 06.04.2021: ”Părţile 
contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 
adiţional”.

- Legea 74 din 21.05.2020, art.82
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea rulmenților pentru troleibuze, valoarea contractului a constituit 2 399 998,80 MDL. Termenul de vala-
bilitate a contractului  - 31.12.2021. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Pînă la momentul de față de către ÎM ”Regia transport electric” s-a solicitat livrarea a doar 50% din cantitatea de 
bunuri contractate, termenul de valabilitate a contractului - 31.12.2021.  Astfel, a apărut necesitatea de a prelungi 
perioada de valabilitate a contractului pentru a beneficia în continuare de bunurile contractate.

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru din 31.12.2021 se prelungește perioada de valabilitate a contractului nr. 
33 din 06.04.2021 pînă la data de 30.06.2022. 

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul 
de telefon, numă-
rul de fax, adresa 
de e-mail și adre-

sa de internet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

”Textura ”SRL R-ul Hîncești, s.Sarata 
Galbenă,  str.Litora-
lului, 27, tel:022 849 
484, 068 999 858

Capital autohton 1 31.12.21            ------           -----

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

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Materiale de construcții și articole conexe
Cod CPV 44100000-1
Valoarea estimată a achiziției 555 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1625484061849
Link:e-licitatie.md/achizitii/25629

Data publicării anunțului de participare 05.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

16.08.2021

Denumirea operatorului economic ”Vermilion”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 80

Data:14.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:539 598,00 MDL

Inclusiv TVA:647 517,60 MDL
Termen de valabilitate 12 luni
Termen de execuție 30 zile
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

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: 
Temeiul juridic - Operatorul economic ”Vermilion”SRL prin intermediul de-

mersului din 19.11.2021 a înștiințat RTE că nu poate asigura 
același preț de achiziție pentru unele poziții, stipulat în con-
tractul nr. 80 din 14.09.2021.

- Conform pct.7.2. b) contractului nr.80 din 14.09.2021 RTE are 
drept de a rezilia contractul cu Vînzător în cazul nerespectării 
de către Vînzător a condițiilor, termenelor stabilite de livrarea 
bunului și a specificației tehnice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului nr. 80 din 14.09.2021 compania ”Vermilion” SRL și-a asumat obligația de a livra materiale de 
construcție și articole conexe.

La situația de 06.12.2021 Furnizorul a executat contractul parțial, achiziția fiind preconizată a fi realizată eșalonat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

 Conform demersului a ”Vermilion”SRL din 19.11.2021, RTE  a fost anunțată că furnizorul respectiv nu poate asigura 
același preț de achiziție pentru unele poziții, stipulat în contractul nr. 80 din 14.09.2021 (executat parțial), atribuit în 
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baza procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1625484061849 din 05.07.2021, din motivul creșterii prețurilor la bunurile în 
cauză pe piață de desfacere (și anume la Beton M200 și Beton M400).

III. Rezultatele examinării:

Contractul nr. 80 din 14.09.2021 încheiat între RTE și ”Vermilion” SRL a fost rezoluționat.

Denumire 
operator 
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 modificări-
lor (după caz)

Inclu-
siv TVA

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

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vitiuc Irina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: negocieri directe fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participare

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Anvelope pentru troleibuz 275/70 R22.5.
Cod CPV 34351100-3
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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 □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.09.2021

Denumirea operatorului economic ”Cunigion”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 87

Data: 12.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 982 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 9 578 400,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

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: 
Temeiul juridic - Operatorul economic ”Cunigion”SRL nu a livrat marfa în 

volumul deplin, indicat în Contractul nr.87 din 12.10.2021, 
restul  mărfii urmează a fi livrat pînă la data de 15.04.2022.

- Conform pct.11.3. contractului nr.87 din 12.10.2021: ”Părţile 
contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 
adiţional”.

- Legea 74 din 21.05.2020, art.82
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea anvelopelor, valoarea contractului a constituit   9 578 400,00 MDL. Termenul de valabilitate a contrac-
tului  - 31.12.2021. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

 Pînă la momentul de față de către ”Cunigion”SRL nu au fost livrate în măsura deplină bunurile indicate în Contractul 
nr.87 din 12.10.2021, termenul de valabilitate a contractului - 31.12.2021.  Astfel, a apărut necesitatea de a prelungi 
perioada de valabilitate a contractului pentru a beneficia în continuare de bunurile contractate.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru din 31.12.2021 se prelungește perioada de valabilitate a contractului nr. 
87 din 12.10.2021 pînă la data de 15.04.2022. 

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul 
de telefon, numă-
rul de fax, adresa 
de e-mail și adre-

sa de internet

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modifi-
cărilor (după caz)

Inclusiv TVA

” C u n i g i o n ” 
SRL

Mun.Chișinău, str.
Costiujeni, 14/1, 
of.12. tel. +373 
79005667, e-mail: 
sales.rotimd@gmail.
com

Capital autohton 1 31.12.21      --------      
----
----
--

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

privind achiziționarea serviciilor de asistență juridică calificată și reprezentare 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție______licitație deschisă_____________________________ 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

RLegea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ____SA „CET-Nord”____________________________

2. IDNO: __________1002602003945___________________________________

3. Adresa: _________MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168___________________

4. Numărul de telefon/fax: ______023153359__________________________________

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:

  ____office@cet-nord.md, www.cet-nord.md___________

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achiziții.md), cât și pe pagi-
na web a entității contractante: https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders

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

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic □

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință

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

Lotul 1

79112100-3

Litigiul nr. 1. 
Contestarea încheierii 

executorului 
judecătoresc

1

Contestarea încheierii executorului 
judecătoresc Chiosa Anatolie nr. 

005-286/13 din 18.08.2021 referitor 
la calcularea dobânzii de întârziere 

în mărime de 60 486 374 lei 67 
bani.

(vezi Caiet de sarcini)

Lotul 2
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79112100-3

Litigiul nr. 2. 
Contestarea încheierii 

executorului 
judecătoresc

1

Contestarea încheierii executorului 
judecătoresc Chiosa Anatolie nr. 

005-282/13 din 25.08.2021 referitor 
la calcularea dobânzii de întârziere 

în mărime de 22 089 077 lei 01 
bani.

(vezi Caiet de sarcini)

Lotul 3

79112100-3 Litigiul nr. 3. SA „CET-
Nord” către ANRE 1

SA „CET-Nord” către ANRE în or-
dinea contenciosului administrativ 
privind anularea Hotărârii nr. 540 

din 27.12.2019 în valoare de 29 521 
000 lei. 

(vezi Caiet de sarcini)

Valoarea totală estimată                                                                  
700 000,00 lei fără TVA

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_________

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toată durata contractului, respectiv începând cu 
data semnării contractului și până la data pronunțării hotărârilor definitive pe toate cele 3 litigii interde-
pendente între ele, care fac obiectul licitației

11. Termenul de valabilitate a contractului:__Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale___

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________NU______________

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): 

__________Nu se aplică_____________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

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

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Experiența minimă de 3 ani a avocaților 
implicați în proces

CV-urile avocaților Obligatoriu

2 Capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale

Licențele avocaților și certificatele de 
atribuire a codului fiscal

Obligatoriu

3 Experiența similară de reprezentare a intere-
selor statului

Copii ale contractelor încheiate cu opera-
tori economici, scrisori de recomandare

Preferențial
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4 Lipsa restanțelor față de bugetul de stat Declarația pe propria răspundere Obligatoriu

5 Date generale despre ofertant Fișa de date generale (conform Anexei) Obligatoriu
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz_______Nu se aplică_____________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______Nu se aplică________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-cost 

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 Prețul cel mai scăzut 75%

2 Condiții de achitare 5%

3 Experiența similară de reprezentare a intereselor statului 5%

4 Oferta tehnică 15%
* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu scorul final cel mai mare.

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ____14:00__________________________________________

- pe: [data] __________25.01.2022________________________________________

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului achiziţiilor electronice publice şi private - 
achiziții.md

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________60 zile______________

22. Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP___________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____________
Limba de stat____________________________________________ 

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene: ______________Nu se aplică______________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
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26. 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

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 
cazul):_______________Nu se aplică___________________________________

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare:_____________Nu se aplică______________________________________

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:______31.12.2021_____________________________________________

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____04.01.2021_________

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): ____________Nu_____________________

(se specifică da sau nu)

32. 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): _____________________________________________________________________________

33. Informația privind garanțiile solicitate: ___Garanția de bună execuție de 15% la semnarea con-
tractului

34. Alte informații relevante: _________________-___________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________               Igor Savin

Ex. Ana Bulat,

Specialist achiziții publice

0231 53361
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Blanchete și formulare 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.
app.gov.md; 

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

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

ciilor/lucrărilor solicitate
Unitate de 

măsură Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

22800000-8

Lotul 1 Bucată 9452650 Conform anexei nr. 1 978.666,67

Lotul 2 Bucată 7000 Conform anexei nr. 1 17.500,00

Lotul 3 Bucată 100000 Conform anexei nr. 1 192.708,33

Lotul 4 Bucată 3030 Conform anexei nr. 1 61.125,00

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 1 250 000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): 

1) Pentru un singur lot;

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contractan-
te, la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, în decursul a 5 (cinci) zile calendaristice, din data 
semnării comenzilor. 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu ____________________________________________
_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/

cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta
original - formularului F 3.1, completat integral, confirmat 
prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
completat integral conform formularului 4.1, confirmat prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform formularului 4.2, confirmat prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu pre-
vederile legale

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice – confir-
mate prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampi-
lată de către ofertant.

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului 
bancar

copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată 
prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

Declarație privind experiența 
similară

original - confirmată prin semnătura electronică și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant, completată în conformi-
tate cu Formularul F 3.9. 

Obligatoriu

Declarație privind termenul de 
plată

original - confirmată prin semnătura electronică și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnătura electronică și/sau semnată 
și ștampilată de către ofertant. După caz
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Declarație privind termenul de 
livrare a bunurilor.

original - confirmată prin semnătura electronică și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu

Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 
246/2017 cu privire la întreprin-
derea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original - confirmată prin semnătura electronică și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu

Notă
Reieșind din faptul că unele blanchete și formulare sunt uti-
lizate în circuitul poștal internațional, macheta lor se poate 
modifica pe durata de valabilitate a contractului.  

-

Notă Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile din data 
recepționării bunurilor. -

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 
runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă 
pentru fiecare lot în parte, conform mențiunilor în SIA RSAP.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________________
_______________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mare termen de plată propus.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
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23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu 
este cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da

sistemul de comenzi electronice da

facturarea electronică da

plățile electronice da
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achizi-
ții sectoriale):  MD115

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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