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ANUNȚ DE INTENȚIE

Consumabile și reagenți – sistem închis pentru anul 2021

Nr.34 din  19.10.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Numărul de telefon/fax 022 403 697

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana Cucereanu

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

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Canti-

tate U/M Descrierea achiziției
Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

Lot 1. Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics 908948,00

1.1 33000000-0
Set de reagenti pentru 
determinarea ADN-ui HBV 
pentru min 72 teste

6 set
Compatibil cu Cobas 
Apliprep/ TagMan

1.2 33000000-0
Set de reagenti pentru 
determinarea ARN-ui HCV 
pentru min 48 teste

6 set
Compatibil cu Cobas 
Apliprep/ TagMan

1.3 33000000-0 Tuburi  tip   K 1 set Compatibil cu Cobas 
Apliprep/ TagMan

1.4 33000000-0 Tuburi K 12X96 1 set Compatibil cu Cobas 
Apliprep/ TagMan

1.5 33000000-0 Tuburi S intrare 1 set Compatibil cu Cobas 
Apliprep/ TagMan

1.6 33000000-0 Set tuburi pentru reactie 
SPU 1 set Compatibil cu Cobas 

Apliprep/ TagMan

1.7 33000000-0 Solutie tampon pentru 
spalare, fl.5L 8 fl Compatibil cu Cobas 

Apliprep/ TagMan

Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i 137205,00

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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2.1 33000000-0 INNOVIN 4 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.2 33000000-0 ACTIN FS 5 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.3 33000000-0 CALCIU CLORID (25MM) 4 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.4 33000000-0 TEST TROMBIN ( 3NIH) 5 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.5 33000000-0 TROMBIN ( 100NIH) 8 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.6 33000000-0 OWREN’S VERONAL BUFFER 3 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.7 33000000-0 CITROL N 2 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.8 33000000-0 CINTROL P 2 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.9 33000000-0 MULTICALIBRATOR P 1 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.10 33000000-0 STANDARD PLASMA 1 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.11 33000000-0 CA CLEAN I 29 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.12 33000000-0 CA CLEAN II 2 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

2.13 33000000-0 CUVETTE SUC-400A 12 set Compatibil cu coagulometru  
automat Sysmex  CS-2100i

Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 225056,50

3.1 33000000-0
Soluţie deproteinizată 
pentru aparat ABL835 
flac.100- ml

1 fl Compatibil cu an ABL 835

3.2 33000000-0 Soluţie pentru spălare 
aparat ABL835  600ml 50 fl Compatibil cu an ABL 835

3.3 33000000-0 Soluţie pentru calibrare  1 
200ml 11 fl Compatibil cu an ABL 835

3.4 33000000-0 Soluţie pentru calibrare  2 
200ml 5 fl Compatibil cu an ABL 835

3.5 33000000-0 Soluţie pentru  curățare, 
175ml 6 fl Compatibil cu an ABL 835

3.6 33000000-0 Gaz pentru calibrare 1, 34 
bar 2 buc Compatibil cu an ABL 835

3.7 33000000-0 Gaz pentru calibrare 2, 34 
bar 1 buc Compatibil cu an ABL 835

3.8 33000000-0 Solutie pentru calibrare tHB, 
4fl 1 set Compatibil cu an ABL 835

3.9 33000000-0 Container pentru deșeuri, 
600 ml 7 buc Compatibil cu an ABL 835

3.10 33000000-0 Material de control 
AutoCheck5+nivel  2, 30fl 1 set Compatibil cu an ABL 835

3.11 33000000-0 Material de control 
AutoCheck5+nivel  4, 30fl 1 set Compatibil cu an ABL 835

Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN 277720,00
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4.1 33000000-0
Reagent pentru lizarea 
globulelor albe, fl.minim 
3,8 L

12 fl
Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

4.2 33000000-0
Reagent pentru lizarea 
globulelor rosii, fl.minim 
3,8L

6 fl
Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

4.3 33000000-0 Diluent,fl.minim 20 L 40 fl
Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

4.4 33000000-0

Set controale de 3 nivele: 
jos, normal, inalt, (cite 2 
flacone  pentru fiecare nivel 
)

12 set

Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

4.5 33000000-0 Set calibrator 2 nivele 1 set
Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

4.6 33000000-0 Set solutie de spalare 
enzimatica 2 set

Compatibil  cu 
an.hematologic Ruby Cell  
DYN

Lot 5. Reagenţii și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000 552168,00

5.1 33000000-0 DCL -Cell pack DCL  20L 112 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.2 33000000-0 WNR - Lysercell WNR    5,0L 20 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.3 33000000-0 WDF - Lysercell WDF     2,0L 49 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.4 33000000-0 SULFOLYSER SLS -220A   
3*500ml 23 set Compatibil cu an Sysmex 

XN1000

5.5 33000000-0 WNR - Fluorocell WNR  2 x 
82,0 ml 10 set Compatibil cu an Sysmex 

XN1000

5.6 33000000-0 WDF - Fluorocell WDF   2 x 
22,0 ml 30 set Compatibil cu an Sysmex 

XN1000

5.7 33000000-0 CellClean CL-50   50,0ml 63 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.8 33000000-0 XN Check L1   3,0ml 36 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.9 33000000-0 XN Check L2   3,0ml 36 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.10 33000000-0 XN Check L3   3,0ml 36 fl Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

5.11 33000000-0 XN CAL 2 set Compatibil cu an Sysmex 
XN1000

Lot 6. Reagenţii și consumabile pentru Analizatorul  Automat de urină SYSMEX  UX- 2000 807743,67

6.1 33000000-0 MEDITAPE II 9U,100 buc 291 set Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000

6.2 33000000-0 UX II SHEATH  20L 79 fl Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000

6.3 33000000-0 BAC-1 UX II SEARCH-BAC 
25,0ml 23 fl Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.4 33000000-0 BAC-2 UX II PACK-BAC   2,1L 34 fl Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000
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6.5 33000000-0 SED-1 UX II SEARCH-SED  
29,0ml 24 fl Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.6 33000000-0 SED-2 UX II PACK-SED     2,1L 34 fl Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000

6.7 33000000-0 UX CLEAN-C 5x1 L 4 set Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000

6.8 33000000-0 UF II CONTROL UTC -900A  2 
x 47,0ml 8 set Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.9 33000000-0 UF II Calibrator UTA -100A     
2 x 47,0ml 2 set Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.10 33000000-0 MEDITAPE CHECK 1 5 x 
10,0ml 96 set Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.11 33000000-0 MEDITAPE CHECK  2 5 x 
10,0ml 96 set Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.12 33000000-0 GRAVITY STANDART 
SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.13 33000000-0 TURBIDITY  STANDART 
SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex      

UX 2000

6.14 33000000-0  HB  STANDART SOLUTION 1 fl Compatibil cu an Sysmex      
UX 2000

Lot 7. Reagenţi  pentru  Pentra  400 830746,23

7.1 33000000-0 ALT  CP 70 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 250 teste)

7.2 33000000-0 Amilaza CP 130 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 250 teste)

7.3 33000000-0 AST CP 70 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 250 teste)

7.4 33000000-0 Total bilirubin CP 60 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 130 teste)

7.5 33000000-0 Urea  CP 90 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 220 teste)

7.6 33000000-0 Albumin CP  50 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 327 teste)

7.7 33000000-0 Glucoza  PAP CP 25 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 295 teste)

7.8 33000000-0  Proteina  Totală 156 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 100 teste)

7.9 33000000-0  Creatinina  160 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400( 1 set 120  teste)

7.10 33000000-0 Multical , container 5 set
Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400 container  
(10*3ml)

7.11 33000000-0 N Control , container 5 set
Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400 container  
(10*5ml)

7.12 33000000-0 P Control , container 5 set
Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400 container  
(10*5ml)

7.13 33000000-0 Deproteinizator CP 20 buc
Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400 container  flacon  
30 ml
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7.14 33000000-0 Ciuvete Segmenţi reacţii P 
400/450*12 chiuvete 30 set Compatibil cu  aparatul  

Pentra 400  (1  buc 450*12 )

7.15 33000000-0 Direct bilirubin CP 30 set Compatibil cu  aparatul  
Pentra 400  (1  set  130 teste )

Lot 8. Reagenţi calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas c311,  Roche Diagnostics, 
Germania, sistem închis 659265,35

8.1 33000000-0 Alanine Aminotransferase 
IFCC (ALTL IFCC, 500T) 40 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311; (1 set 500 teste)    

8.2 33000000-0 Aspartate Aminotransferase 
IFCC (ASTL, 500T) 40 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;( 1 set 500 teste)    

8.3 33000000-0 Albumin Bromcresol Green 
(ALB BCG,300T) 55 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311; (1 set  300 teste)    

8.4 33000000-0 Alkaline Phosphatase IFCC  
(ALP IFCC, 400T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311; ( 1 set  400 teste)    

8.5 33000000-0 Amylase (AMYL, 300T) 60 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311; (1 set  300 teste)    

8.6 33000000-0 Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 
350T) 30 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;  (1 set  350 teste)    

8.7 33000000-0 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) 60 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;  ( 1 set  250 teste)    

8.8 33000000-0 Cholesterol  (CHOL HiCo, 
400T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;( 1 set  400 teste)    

8.9 33000000-0 C-Reactive Protein (CRP, 
250T) 10 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;  ( 1 set  250 teste)    

8.10 33000000-0 Creatinine Jaffe (CREA-J, 
700T) 35 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;  ( 1 set  700 teste)    

8.11 33000000-0 Glucose HK  (GLUC HK, 
800T) 15 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311;  ( 1 set  800 teste)    

8.12 33000000-0 Total Protein (TP, 300T) 50 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;  ( 1 set  300 teste)    

8.13 33000000-0 Triglycerides (TRIGL, 250T) 3 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;  ( 1 set  250 teste)    

8.14 33000000-0 Urea (UREAL, 500T) 45 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;     ( 1 set  500 teste)    

8.15 33000000-0 CK-MB100 T 60 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;     ( 1 set  100 teste)    

8.16 33000000-0 LDHI IFCC,300T 10 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;     ( 1 set  300 teste)    

8.17 33000000-0 Ferritin Gen. 4 (FERR) 10 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311;     ( 1 set  250 teste)    

8.18 33000000-0 NaOH-D ( c-pack) 23 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;  

8.19 33000000-0 9% NaCl   Diluent (c-pack) 5 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.20 33000000-0 SMS  (c-pack) 2 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.21 33000000-0 cobas sample cup (5000 
buc) 2 set Compatibili cu aparatul 

Cobas c311;     

8.22 33000000-0 ISE Internal Standart Gen 2 8 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.23 33000000-0 ISE Diluent Gen 2 4 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     
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8.24 33000000-0 ISE Reference Electrolyte 
Solution 4 set Compatibili cu aparatul 

Cobas c311;     

8.25 33000000-0 ISE Cleaning Solution 2 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.26 33000000-0 ISE  Standard low 6 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;       1  set 60 t   

8.27 33000000-0 ISE  Standard  high 7 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;       1  set 60 t   

8.28 33000000-0 Detergent 1NaOH–D(2*1,8 
L) 16 set Compatibili cu aparatul 

Cobas c311;   2* 1,8 L

8.29 33000000-0 Detergent 2 Acid Wash  2*2 
L 3 set Compatibili cu aparatul 

Cobas c311;    2*2 L   

8.30 33000000-0 Sample Cleaner 1, cobas c 1 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.31 33000000-0 ECOtergent C311 52 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311;     

8.32 33000000-0 PreciControl ClinChem Multi 
1 2 set Compatibili cu aparatul 

Cobas c311;     

8.33 33000000-0 PreciControl ClinChem Multi 
2 2 set Compatibili cu aparatulCobas 

c311, set-100 teste 

8.34 33000000-0 CFAS 2 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311, set-36 teste 

8.35 33000000-0 CFAS-CK MB 2 set Compatibili cu aparatul 
Cobas c311, set-6 teste 

8.36 33000000-0 Cfas Proteins 2 set Compatibili cu aparatulCobas 
c311, set-5 teste 

Lot 9. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis 744595,00

9.1 33000000-0
 Carduri  pentru 
identificarea bacililor  Gram  
negativi 

175 set compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 

9.2 33000000-0
 Carduri  pentru 
identificarea coci Gram  
pozitive 

61 set compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 

9.3 33000000-0 Carduri  pentru identificarea 
fungiilor  3 set compatibili cu aparatul Vitek 

2 Compact 

9.4 33000000-0
Carduri  pentru identificarea 
bacteriilor anaerobe și 
Corynebacteriilor 

2 set compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 

9.5 33000000-0 Solutie Suspensie (NaCl 
0.45%)  35 set  set 3 fl. X 500ml

9.6 33000000-0
Carduri  pentru testarea 
sensibilităţii  bacteriilor  
Gram  pozitive AST-ST01

1 set Compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact

9.7 33000000-0 Kit calibrare Densicheck 
Plus 1 set Compatibili cu aparatul Vitek 

2 Compact

9.8 33000000-0
Carduri  pentru testarea 
sensibilităţii  bacteriilor  
Gram  pozitive 

60 set  compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 

9.9 33000000-0

Carduri  pentru testarea 
sensibilităţii  bacililor  Gram  
negative fermentative + 
ESBL 

5 set  compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 
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9.10 33000000-0

Carduri  pentru testarea 
sensibilităţii  bacililor  Gram 
negative  multirezistente 
și bacililor  Gram negative 
nefermentative 

100 set  compatibili cu aparatul Vitek 
2 Compact 

9.11 33000000-0 Carduri  pentru testarea 
sensibilităţii  fungilor 3 set  compatibili cu aparatul Vitek 

2 Compact 

Lot 10. Reactivi pentru microbiologie 357600,00

10.1 33000000-0

Reagenţi pentru examinarea 
produselor sanguine 
la prezenţa germenilor 
microbiene anaerobi BacT/
ALERT FN Plus

100 fl Compatibil cu aparatul BacT/
ALERT

10.2 33000000-0

Reagenţi pentru examinarea 
produselor sanguine 
la prezenţa germenilor 
microbiene aerobi BacT/
ALERT FA Plus

3000 fl Compatibil cu aparatul BacT/
ALERT

10.3 33000000-0

Reagenţi pentru examinarea 
produselor sanguine 
la prezenţa germenilor 
microbiene aerobi și 
facultativ anaerobi, de uz 
pediatric BacT/ALERT FP 
Plus

100 fl Compatibil cu aparatul BacT/
ALERT

10.4 33000000-0
Ace sterile combatibil cu 
flacoane de hemocultura  
pentru BacT/ALERT

1200 buc
Ace sterile combatibil cu 
flacoane de hemocultura  
pentru BacT/ALERT

Lot 11. Reagenţi p/u analizator  HematologicYumizen H 500 580040,39

11.1 33000000-0 ABX Diluent20 L 30 buc
Ambalaj 20 l, compatibili cu 
analizatorul hematologic 
Yumizen H500 

11.2 33000000-0 Lizant unic 35 buc Ambalaj  1 l., compatibili cu 
analizatorul  Yumizen H500 

11.3 33000000-0 Reactiv pentru curăţare 35 fl Ambalaj 1 l, compatibili cu 
analizatorul Yumizen H500 

11.4 33000000-0 Reactiv pentru întreţinere 7 buc Ambalaj 0,5 l, compatibili cu 
analizatorul Yumizen H500 

11.5 33000000-0 Material de control  N2*3ml 24 buc
Ambalaj 2*3 ml, compatibili 
cu analizatorul  Yumizen 
H500 

11.6 33000000-0 Material de control  L2*3 ml   24 buc
Ambalaj 2*3 ml, compatibili 
cu analizatorul  Yumizen 
H500 

11.7 33000000-0 Material de control H2*3 ml 24 buc
Ambalaj 2*3 ml, compatibili 
cu analizatorul  Yumizen 
H500 

Lot 12. Reagenti și consumabile compatibili cu an. FIA 8000 1104345,00

12.1 33000000-0
PCT Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, 
înalt)

1 set Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 
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12.2 33000000-0
D-Dimeri Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, 
înalt,6vl/box

1 set Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.3 33000000-0
CK-MB/cTnI/Myo Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, 
înalt)

1 set Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.4 33000000-0

Strip-test pentru 
determinarea 
semicantitativă a 
procalcitoninei în ser, 
sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml 
(91,3%), specifitatea 93,5% , 
precisitatea 98,5% 

4000 buc Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.5 33000000-0

Proteina bisodiumerica(D-
dimeri). Metoda 
imunofluorescentă,sensibilitate 
95%,specificitate 98%

6000 buc Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.6 33000000-0 NT- proBNP 1000 buc Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.7 33000000-0 Troponina I 4000 buc Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

12.8 33000000-0

Proteina bisodiumerica 
(Troponina I, mioglobina, 
creatinchinaza). Metoda 
imunofluorescentă,sensibilitate 
95%,specificitate 98%

300 buc Reagenti și consumabile 
compatibili cu an. FIA 8000 

Lot 13. Piese de schimb  pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid  Point 500» 3690336,60

13.1 33000000-0 Kit  Luer/capillarry 261 buc Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

13.2 33000000-0 Cartuș 750  teste 87 buc Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

13.3 33000000-0 Cartuș  de  spălare (1*4)  set 87 buc Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

13.4 33000000-0 Rapid QC Complete N1               3 set Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

13.5 33000000-0 Rapid QC Complete N2                    3 set Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

13.6 33000000-0 Rapid QC Complete N3                 3 set Compatibil cu an Siemens 
Rapid Point 500

Lot 14. Reagenţi p/u analizator Cobas 121 55457,20

14.1 33000000-0 Soluţie de calibrare 
C1(2*1750) 4 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

14.2 33000000-0 Soluţie de calibrare  
C2(2*1750) 4 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

14.3 33000000-0 Soluţie de calibrare  C 
3(2*1750) 5 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

14.4 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS 
nivel 1 4 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

14.5 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS 
nivel 2 4 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121
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14.6 33000000-0 Sol.control Auto-trol TS 
nivel 3 4 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

14.7 33000000-0 Hîrtie termică, set min 10 
buc 3 set

Reagenti și consumabile 
compatibile  cu analizatorul  
Cobas 121

Lot 15. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat 21500,00

15.1 33000000-0
Fibrinogen-Kit,set 400teste, 
Human trombin,3*1,0 ml 
abnormal Control Plasma

4 set

Fibrinogen-Kit,set 400teste, 
Human trombin,3*1,0 ml 
abnormal Control Plasma 
compatibile cu analizatorul 
Coalyser

15.2 33000000-0 Plasmă  Ref .Coag.Normală 
(lyof ) N,10*1,0 2 set

Plasmă  Ref.Coag. Normală 
(lyof ) N,10*1,0 compatibile 
cu analizatorul Coalyser

15.3 33000000-0 Control  Plasma  coag. 
abnormal (lyof )N,10*1,0 1 set

Ambalaj solicitat: 10*1 ml. 
Reagenti și consumabile 
compatibile cu analizatorul 
Coalyser

15.4 33000000-0  Control Plasmă  coag. 
Normală (lyof )N,10*1,0 1 set

Ambalaj solicitat:10*1 ml. 
Reagenti și consumabile 
compatibile cu analizatorul 
Coalyser

15.5 33000000-0 Soluţie de spălare Washing 
solution, 5*15ml 3 buc

Soluţie de spălare Washing 
solution, 5*15ml compatibile 
cu analizatorul Coalyser

15.6 33000000-0 Cuve pentru probe 4ml            
2x250 buc 1 set

Cuve pentru probe 4ml             
set-2x250 buc  compatibile 
cu analizatorul Coalyser

15.7 33000000-0 Soluţie de curăţare Cleaner, 
5*15 ml 2 set

Soluţie de curăţare Cleaner, 
5*15 ml compatibile cu 
analizatorul Coalyser

Lot 16. Reagenți  pentru analizatorul automat  de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie  
Serum proteins 54719,00

16.1 33000000-0 SAS-1 SP-24 Kit 6 set

Compatibile cu analizatorul 
automat de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 1 set 240 
teste

16.2 33000000-0 SAS-1 SP-6 SB Kit 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 1 set 60 
teste

16.3 33000000-0 SAS-1 High-Res-12 Kit 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 1 set 240 
teste

16.4 33000000-0 Kemtrol Serum Control - 
Normal Kit 10x2ml 1 set

Compatibile cu  analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena Kemtrol 
Serum Control - Normal Kit 
10x2ml

16.5 33000000-0 Kemtrol Serum Control - 
Abormal Kit 10x2ml 1 set

Compatibile cu  analizatorul 
automat  de electroforeza SAS-
1/2, Helena Kemtrol Serum 
Control - Abormal Kit 10x2ml
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16.6 33000000-0
SAS -1 Lactate 
Dehydrogenase Vis Kit 120 
tests

1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 1 set 120 
teste

16.7 33000000-0 LD Control 5x2 ml 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena LD Control - 
Kit 5x2ml

16.8 33000000-0 Incubation  Chamber 1 buc
Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 

16.9 33000000-0 SAS-1 Lipo Kit 120 teste 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena  1 set 120 
teste

16.10 33000000-0 Lipotrol Control 5x1 ml 1 set
Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena 

16.11 33000000-0 Disposable Sample Cups 
1x100 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena Disposable 
Sample Cups 1x100

16.12 33000000-0 SAS-1 Applicators 1x50 1 set

Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza 
SAS-1/2, Helena SAS-1 
Applicators 1x50

16.13 33000000-0 REP PREP 1X250 1 set
Compatibile cu analizatorul 
automat  de electroforeza SAS-
1/2, Helena REP PREP 1X250

Lot 17. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis 1573057,03

17.1 33000000-0 Albumina 10 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set R:6×60 
mL, in set maxim 1620 teste

17.2 33000000-0  Fosfataza alcalina 9 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 2400 teste

17.3 33000000-0  Alanil amino- Transferaza 
(ALT) 17 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 2400 teste

17.4 33000000-0 Amilaza 14 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in 
set maxim 1120 teste

17.5 33000000-0 Antistreptolizina-O 13 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:2×40 mL+R2:2×40 
mL+Calibrator:1×0.5 mL, in 
set maxim 584 teste
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17.6 33000000-0 Aspartat amino- Transferaza 
(AST) 17 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 2400 teste

17.7 33000000-0 Calciu 20 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R:4×45 mL, in set maxim 790 
teste

17.8 33000000-0 Colinesteraza 4 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:4×40 mL+R2:2×16 
mL+Calibrator:1×3 
mL+Control:1×5 mL, in set 
maxim 920 teste

17.9 33000000-0  Creatin Kinaza (CK) 4 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in 
set maxim 540 teste

17.10 33000000-0  Creatin Kinaza MB (CK-MB) 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in 
set maxim 540 teste

17.11 33000000-0 Creatinina 24 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set R1:4×59 
mL+R2:2×42 mL, in set maxim 
1700 teste

17.12 33000000-0 Proteina C-reactiva 35 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in 
set maxim 450 teste

17.13 33000000-0 Bilirubina directa 29 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in 
set maxim 888 teste

17.14 33000000-0 Fier 12 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:4×40 mL+R2:2×16 
mL+Calibrator:1×1.5 
mL+Control:1×5 mL, in set 
maxim 920 teste

17.15 33000000-0 Feritina 40 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set R1:1×20 
mL+R2:1×12 mL, in set maxim 
140 teste

17.16 33000000-0 γ- Glutamil Transpeptidaza 9 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet R1:6×57 
mL+R2:3×32 mL, in set maxim 
2400 teste
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17.17 33000000-0 Glucoza 22 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 1860 teste

17.18 33000000-0 Hemoglobina glicozilata 11 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 
mL+R2(HbA1c):2×15 
mL+Pretreatment 
Solution:2×150 mL, in set maxim 
520 teste

17.19 33000000-0 HDL-colesterol 6 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in 
set maxim 1370 teste

17.20 33000000-0 Proteina C-reactiva inalta 
sensibilitate 4 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×40 mL+R2:2×40 
mL+Calibrator:5×1 mL, in set 
maxim 550 teste

17.21 33000000-0 Imunoglobulina A 5 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in 
set maxim 470 teste

17.22 33000000-0 Imunoglobulina G 5 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in 
set maxim 470 teste

17.23 33000000-0 Imunoglobulina M 6 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in 
set maxim 390 teste

17.24 33000000-0 Lactat-dehidrogenaza 5 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in 
set maxim 1120 teste

17.25 33000000-0 LDL-colesterol 6 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in 
set maxim 1370 teste

17.26 33000000-0 Lipaza 30 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×40 mL+R2:2×10 
mL+Calibrator:1×3 
mL+Control:1×5 mL, in set 
maxim 350 teste



15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

17.27 33000000-0 Microalbumina 3 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in 
set maxim 1070 teste

17.28 33000000-0 Magneziu 10 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet R:4×45 
mL, in set maxim 790 teste

17.29 33000000-0 Fosfor 4 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R:4×45 mL, in set maxim 790 
teste

17.30 33000000-0 Factor reumatoud 20 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:2×40 mL+R2:2×11 
mL+Calibrator:5×0.5 mL, in 
set maxim 394 teste

17.31 33000000-0 Bilirubina Totala 36 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in 
set maxim 724 teste

17.32 33000000-0 Colesterol 13 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R:6×60 mL, in set maxim 
1620 teste

17.33 33000000-0 Trigliceride 10 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R:6×60 mL, in set maxim 
1620 teste

17.34 33000000-0 Proteine Totale 7 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 
R:6×60 mL, in set maxim 
2580 teste

17.35 33000000-0 Transferrina 8 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in 
set maxim 200 teste

17.36 33000000-0 Acid Uric 6 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 2050 teste

17.37 33000000-0 Capacitatea de legare ale 
fierului 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:4×54 mL+R2:4×16 
mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 
1864 teste
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17.38 33000000-0 Uree 27 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in 
set maxim 1550 teste

17.39 33000000-0 Amilaza pancreatica 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închisSet 
2x60ml + 2x15ml, in set 
maxim 600 teste

17.40 33000000-0 Amoniac 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis Set 27 
ml, in set maxim 81 teste

17.41 33000000-0 Cupru 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis  in set 
maxim 325 teste

17.42 33000000-0 Acizi biliari 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis in set 
maxim 1120 teste

17.43 33000000-0 Complement C3 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis  set R 1 
2x  40ml  R2 2x20 ml in set 
maxim 470 teste

17.44 33000000-0 Complement C4 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis  set R 1 
2x  38ml  R2 2x15 ml in set 
maxim 390 teste

17.45 33000000-0 Ceruloplasmina 2 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis in set 
maxim 144 teste

17.46 33000000-0 Multi Sera Calibrator 2 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.47 33000000-0 Specific Proteins Calibrator 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.48 33000000-0 Lipids Calibrator 3 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.49 33000000-0 CK-MB Calibrator 2 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.50 33000000-0 FER calibrator 14 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.51 33000000-0 MALB calibrator 13 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis



17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

17.52 33000000-0 TRF calibrator 13 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.53 33000000-0 HbA1c Calibrator 14 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.54 33000000-0 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 
HUMAN 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.55 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
STANDARD 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.56 33000000-0 Copper calibrator 1 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.57 33000000-0 Ceruplasmin calibrator 1 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.58 33000000-0 HbA1c Control P 8 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.59 33000000-0 HbA1c Control N 8 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.60 33000000-0 Multimmun  control 2 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.61 33000000-0 UIBC control 5 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.62 33000000-0 MALB control 11 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.63 33000000-0 TRF control 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.64 33000000-0 ClinChem Multi Control 
(level 1) 3 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.65 33000000-0 ClinChem Multi Control 
(level 2) 3 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.66 33000000-0 ASO/CRP/RF Triple Control 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.67 33000000-0 BIOCHEMISTRY CONTROL 
SERUM I  (HUMAN) 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.68 33000000-0 BIOCHEMISTRY CONTROL 
SERUM II (HUMAN) 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.69 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
LEVEL I 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis
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17.70 33000000-0 AMMONIA-ETHANOL-CO2 
LEVEL II 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.71 33000000-0 Copper control LEVEL I 1 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.72 33000000-0 Copper control LEVEL II 1 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.73 33000000-0 Ceruloplasmin control 
LEVEL I 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.74 33000000-0 Ceruloplasmin control 
LEVEL II 1 set

Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.75 33000000-0 Acizi Biliari control 1 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.76 33000000-0 CD80 Detergent 12 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.77 33000000-0 MR Buffer Solution 96 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.78 33000000-0 MR Detergent Solution 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.79 33000000-0 MR Serum Standard 12 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.80 33000000-0 Sodium Electrode 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.81 33000000-0 Potassium Electrode 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.82 33000000-0 Chloride Electrode 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

17.83 33000000-0 Reference Electrode 6 set
Compatibile cu analizatorul  
biochimic BS-800 Mindray  
China  sistem închis

Lot 18. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru  analizator imunologic automat  
Cobas Pro e801 (sistem închis) 1952981,83

18.1 33000000-0 C-Peptide Elecsys E2G 100 12 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.2 33000000-0 Testosterone G2 Elecsys E2G 
300 2 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.3 33000000-0 IgE G2 Elecsys E2G 100 28 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)
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18.4 33000000-0 FT4 G2 Elecsys E2G 300 9 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.5 33000000-0 AFP Elecsys E2G 300 13 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.6 33000000-0 Anti-TPO Elecsys E2G 300 8 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.7 33000000-0 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 8 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.8 33000000-0 CEA Elecsys E2G 300 12 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.9 33000000-0 Cortisol G2 Elecsys E2G 300 3 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.10 33000000-0 FT3 G3 Elecsys E2G 300 4 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.11 33000000-0 TSH Elecsys E2G 300 17 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.12 33000000-0 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 8 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.13 33000000-0 Prolactin G2 Elecsys E2G 300 3 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.14 33000000-0 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 15 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.15 33000000-0 Anti-HBc IgM Elecsys 300 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.16 33000000-0 Total PSA Elecsys E2G 300 14 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.17 33000000-0 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 
300 20 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.18 33000000-0 FSH Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.19 33000000-0 PTH Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.20 33000000-0 CA 19-9 Elecsys E2G 300 13 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.21 33000000-0 ACTH Elecsys E2G 100 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)
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18.22 33000000-0 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 28 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.23 33000000-0 HBeAg G2 Elecsys E2G 300 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.24 33000000-0 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 
300 2 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.25 33000000-0 Anti-CCP Elecsys E2G 300 16 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.26 33000000-0 T3 Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.27 33000000-0 T4 Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.28 33000000-0 LH Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.29 33000000-0 Estradiol G3 Elecsys 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.30 33000000-0 Progesteron G3 Elecsys300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.31 33000000-0 DHEA-S Elecsys E2G 100 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.32 33000000-0 hGH Elecsys E2G 100 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.33 33000000-0 Anti-TG Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.34 33000000-0 Anti-TSHR Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.35 33000000-0 IGF-1 Elecsys E2G 100 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.36 33000000-0 Calcitonin Elecsys E2G 100 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.37 33000000-0 Vitamin D total G2 Elecsys 
E2G 300 3 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.38 33000000-0 Toxo IgG Elecsys E2G 300 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.39 33000000-0 IL 6 Elecsys E2G 100 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)
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18.40 33000000-0 Insulin Elecsys E2G 100 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.41 33000000-0 PreciControl Universal 
Elecsys V2 10 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.42 33000000-0 PreciControl TM Elecsys 5 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.43 33000000-0 PreciControl Thyro AB 
Elecsys V2 2 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.44 33000000-0 PreciControl Varia Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.45 33000000-0 Anti-HBc G2 PC Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.46 33000000-0 Anti-HBc IgM PC Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.47 33000000-0 HBsAg PC Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.48 33000000-0 HBeAg PC Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.49 33000000-0 Anti-HBe PC Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.50 33000000-0

PreciControl Growth Elecsys 
cobas e (IGFBP-3- dajemy 
Seronorm Immunoassay 
09302506001) 

1 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.51 33000000-0 PreciControl Multimarker 
Elecsys 3 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.52 33000000-0 Anti-HBs G2 PC Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.53 33000000-0 Anti-HCV G2 PC Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.54 33000000-0 Toxo IgG PC Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.55 33000000-0 Anti-CCP PC Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.56 33000000-0 Vitamin D total G2 PC 
Elecsys 2 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.57 33000000-0 CA 125 G2 CS G2 Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)
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18.58 33000000-0 Calcitonin CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.59 33000000-0 Testosterone G2 CS G2 
Elecsys V2.1 2 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.60 33000000-0 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.61 33000000-0 DHEA-S CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.62 33000000-0 Anti-TG CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.63 33000000-0 FT3 G3 CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.64 33000000-0 CEA CS Elecsys V2 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.65 33000000-0 IgE CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.66 33000000-0 C-Peptide CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.67 33000000-0 IL 6 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.68 33000000-0 Insulin CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.69 33000000-0 Vitamin D total G2 CS 
Elecsys 1 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.70 33000000-0 CA 19-9 CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.71 33000000-0 AFP G2 CS Elecsys V2.1 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.72 33000000-0 FSH CS Elecsys V2 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.73 33000000-0 Cortisol G2 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.74 33000000-0 FT4 G2 CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.75 33000000-0 T4 CS Elecsys V2 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)



23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

18.76 33000000-0 T3 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.77 33000000-0 TSH CS Elecsys V2 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.78 33000000-0 Prolactin G2 CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.79 33000000-0 Progesterone G3 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.80 33000000-0 Estradiol G3 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.81 33000000-0 hGH CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.82 33000000-0 IGF-1 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.83 33000000-0 LH G2 CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.84 33000000-0 ACTH CS Elecsys 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.85 33000000-0 Anti-TPO CS Elecsys 2 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.86 33000000-0 PTH CS G2 Elecsys E2G 1 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.87 33000000-0 KIT MAINTENANCE E801 
MODULES 1 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.88 33000000-0 CleanCell M 2x2 L 
Elecsys,cobas e 36 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.89 33000000-0 PreClean M G2 2x2L Elecsys 
E2G 7 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.90 33000000-0 ProCell M G2 2x2L Elecsys 
E2G 20 set

Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.91 33000000-0 AssayTip/AssayCup tray 19 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.92 33000000-0 CalSet Vials Elecsys,cobas 5 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)

18.93 33000000-0 Diluent Universal E2G 3 set
Compatibil cu analizator 
imunologic automat  Cobas 
Pro e801 (sistem închis)
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru ad-
judecarea contractului: Cel mai mic preț 
fără TVA cu corespunderea cerințelor 
solicitate, pe lot. 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție Octombrie – Noiemebrie 2020 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □

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. 1 din 23 decembrie 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

022 822 237, elena.samoila@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

achiziții.contracte@bnm.md;

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA, lei 

1 48422000-2

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

1 serviciu

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

3 362 500,00

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

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

Nu □ +

Da □

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

Nu □ +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

VI. Alte informații:

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

Trimestrul IV, 2020

http://www.bnm.md
http://www.bnm.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 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. 1 din 28.12.2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Fălești

IDNO 1007601002094

Adresa Or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73

Numărul de telefon/fax 259-49043

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@falesti.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.falesti.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Cebotariov 259-49043

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

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

www.mtenter.gov.md

https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea Publică Locală de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV
Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată

Fara TVA 

I 71421000-2
Servicii de amenajare a 

orașului
2500000,00 

lei 

1. MĂTURATUL STRĂZILOR 
TOTAL M2 46040 De la semnarea contractului 

pînă la 31.12.2021

Str. Pieții, str. Alexandru cel 
Bun (raionul pieței central) 2500 Strînsul deşeurilor zilnic în afară 

de duminică

Str. Ştefan cel Mare 18450 Strînsul deşeurilor zilnic în afară 
de duminică

Str. M. Eminescu 10800
Greblatul, tăiatul ierbii la bordură, 
văruitul bordurelor şi copacilor 
de 3 ori pe an

Str. Chişinăului 1300 Strînsul deşeurilor zilnic în afară 
de duminică

Str. Iaşi (2 opriri) 1565
Greblatul, tăiatul ierbii la bordură, 
văruitul bordurelor şi copacilor 
de 3 ori pe an

Parcul (Fabrica de Zahăr) 5000 Strînsul deşeurilor zilnic în afară 
de duminică

http://www.mtenter.gov.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice.html
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Aleea Memorial (s. Toma 
Ciorba, A. Memorial, A. 
Muncii)

6425
Greblatul, tăiatul ierbii la bordură, 
văruitul bordurelor şi copacilor 
de 3 ori pe an

•	Prelucrarea cu ierbicid

•	Măturatul manual – 2 ori/
săptămîină

•	Măturatul cu tehnică 
specializată (tractor T-25 
cu mătură) – săptămînal

M2

ore

1500

                     

130

2. ÎNGRIGIREA CLUMBELOR 
TOTAL M2 4054 De la semnarea contractului 

pînă la 31.12.2021

Primăria 284
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Monumentul M. Eminescu 340
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Tabla de onoare 186
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Aleea Muncii 325
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Aleea Memorial 660
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Soldatul necunoscut 369
Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Monumentul “Lenin” 
(parcul central) 581

Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Memorialul celor căzuţi în 
Afganistan 193

Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

Str. Ştefan cel Mare 12, 24, 
36, 40, 42 1116 

Greblatul, săpatul, semănatul, 
răsăditul, udatul, prăşitul, 
curăţatul florilor multianuale

•	Curăţirea decorativă a 
gardurilor verzi, tufarilor 
(2 ori/an)

•	Tehnică specializată MTZ-
80, T-25

•	Răsădă de flori în asorti-
ment

M2

      ore

      buc

1437

60

16000

3.

COSITUL GAZOANELOR 
ÎN RAZA ORAŞULUI 

FĂLEŞTI

TOTAL

M2 41990 De la semnarea contractului 
pînă la 31.12.2021

Str. Ştefan cel Mare 14290 Cositul manual şi mecanizat al 
gazoanelor 4/lunile mai-august
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Str. M. Eminescu 2100 Cositul manual şi mecanizat al 
gazoanelor 4/lunile mai-august

Str. Moldovei, parcul 
central 3800 Cositul manual şi mecanizat al 

gazoanelor 4/lunile mai-august

Memorialul, Aleea Muncii 5800 Cositul manual şi mecanizat al 
gazoanelor 4/lunile mai-august

Cartierul Bălţi 3200 Cositul manual şi mecanizat al 
gazoanelor 4/lunile mai-august

Cartierul Victoriei 3000 Cositul manual şi mecanizat al 
gazoanelor 4/lunile mai-august

Cartierul Fabrica de Zahar 
(parc, str. Iaşi 5000 Cositul manual şi mecanizat al 

gazoanelor 4/lunile mai-august

•	Tehnică specializată: cosi-
toare mecanizată, cosi-
toare manual, trimer.

4.
ÎNGRIGIREA CIMITIRULUI 

str.  Alexandru cel Bun
ore 2028

Îngrigirea terenului adiacent 
teritoriului, evidenţa răposaţilor 
şi coordonarea locurilor pentru 

înmormîntări.

•	Evacuarea gunuiului din 
cimitirele din str. Alexan-
dru cel Bun, str. Dumbra-
va Roşie, str. Ungheniului, 
Fabrica de Zahăr cu teh-
nica specializată.

•	Reparaţia îngrădirii

Ore

m

70

 

20

5.

LUCRĂRI DE ÎNCĂRCARE 
ŞI EVACUARE A 

GUNOIULUI STRADAL 
DIN ZONELE PUBLICE

TOTAL

M3 2400 De la semnarea contractului 
pînă la 31.12.2021

Str. Ştefan cel Mare, M. 
Eminescu, Toma Ciorba, 
Memorialul, Aleea Muncii, 
Chişinăului, Iaşi

Încărcarea şi evacuarea zilnică a 
gunoiului în afară de duminică

•	Tehnică specializată: ex-
cavator, autogunoiere – 
2 buc, tractor T-25, T-16, 
UNC-060, aspirator de 
frunze.

6. GUNOIŞTEA 
ORĂŞENEASCĂ ore De la semnarea contractului 

pînă la 31.12.2021

Lucrări de trasare a 
deşeurilor cu tehnică 
specializată – Buldozer 
DT 75

ore 420

Maşină de asanizare - ore 96

Lucrători la întreţinerea 
gunoiştei ore 5620

7. ZONA DE AGREMENT ŞI 
STAŢIA DE SALVARE ore 4416

Întreţinerea Staţiei de 
Salvare mai-octombrie Ore 4416
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•	S u p r a v e g h e r e a 
populaţiei în zona de 
agrement: salvamari;

•	Plata pentru paza de stat 
ianuarie-aprilie, noiemb-
rie-decembrie

•	Utilaj necesar: colaci de 
salvare, mijloace de infor-
mare, panouri informa-
tive, indicatoare, marcaje 
pentru zona de scaldat.

luni 6

8. ÎNTREŢINEREA HAVUZULUI ORE 64 APRILIE OCTOMBRIE

•	Curăţirea havuzului 4 ori

Valoarea 
estimativă totală

2500000,00 
lei (fără TVA)

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

Alte informații:

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

Decembrie 2020-ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 04/20 din 24.12.2020 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Biroul vamal Sud

IDNO 1006601000680

Adresa Or. Cahul, str. Prieteniei 1

Numărul de telefon/fax 029932508; 078783078

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

Adresa de internet ale autorităţii contractante

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

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

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

SAPD.SUD@customs.gov.md

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituţie din sistemul organelor de drept și de 
securitate a statului

Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 65310000-
9

Lotul 1

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

182400,00

kw

Biroul vamal Sud, 

Postul vamal Cahul (PVFI, rutier);

adresa juridică: MD-3909, or. Cahul, str. 
Prieteniei 1

NLC 3163988

273600,00

2 65310000-
9

Lotul 2

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

184728,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești

NLC 3164880

277091,00

3 65310000-
9

Lotul 3

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

48540,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier)

adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești, 

NLC 7018366

72810,00
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4 65310000-
9

Lotul 4

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

25200,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier)

adresa juridică: MD-7423, raionul Taraclia, 
satul Mirnoe, str. 8 Martie 48

NLC 3165666

37800,00

5 65310000-
9

Lotul 5

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

19200,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Comrat (PVI) 

adresa juridică: MD-3802, raionul Comrat, 
or. Comrat,  str. Lenin 9/3

NLC 3161390

28800,00

6 65310000-
9

Lotul 6

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

14160,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier)

adresa juridică: MD-5351, raionul Comrat, 
satul Cișmichioi, str. Reniiscaea 9054

NLC 7005829

21240,00

7 65310000-
9

Lotul 7

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

12000,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Ciadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)

adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, 
or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4/1

NLC 3166747

18000,00

8 65310000-
9

Lotul 8

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

16560,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Ciadîr Lunga 2 (PVFI, rutier)

adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, 
or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4

NLC 3166748

24840,00

9 65310000-
9

Lotul 9

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

14400,00

kw

Biroul vamal Sud,

Postul vamal Vulcănești (PVFI, rutier)

adresa juridică: MD-5301, raionul Comrat, 
or. Vulcănești, str. Coroliov 29

NLC 3164881

21600,00

10 65310000-
9

Lotul 10

Servicii de furnizare a 
energiei electrice

8400,00

kw

Biroul vamal Sud,

Z CV Giurgiulești

adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, 
satul Giurgiulești

NLC 7221501

12600,00

Valoarea totală 
estimată (fără TVA) 791981,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie Preţul cel mai mic

III. Alte informaţii:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.   1    din   04.01.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Briceni

IDNO 1007601010840

Adresa or.Briceni, str. Independenței, 48

Numărul de telefon/fax 0247 2 20 58

Adresa de e-mail ale autorității contractante aplbriceni@rambler.ru

Adresa de internet ale autorității contractante https://briceni.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țurcan Anatolie 
tel .0247 2 28 45
e-mail economiebriceni2006@rambler.ru

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

Informația o găsiți în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

APL 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)MDL

1 50800000-3
Întreținerea drumurilor 

locale din raionul Briceni 
anul 2021

1 Întreținerea drumurilor locale 
din raionul Briceni anul 2021 3 666 666,67

2 45233141-9
Reparația drumurilor 

locale din raionul Briceni 
anul 2021 

1 Reparația drumurilor locale 
din raionul Briceni anul 2021 9 452 083,33

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau aces-
ta poate fi executat numai 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 Licitație publică/ cel mai mic preț
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II. Alte informații:

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

07.12.2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție X

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 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 fiecare 
procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 04.01.2021 

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 obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

www.or.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-6 Lucrări de reparație a 
drumurilor publice locale buc

Reparația îmbrăcămintei rutiere  
din beton asfaltic: 5882083 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut preț 

mailto:cr_orhei@yahoo.com
mailto:consiliu.orhei@or.md
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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 utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 04.01.2021 

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 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)

madan.svetlana@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție cu destinație educațională

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)

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

33725.0

2 09100000-0 Motorină EURO iarnă - 
vară 60 000 litri

- Aditivii din motorină nu trebuie 
să conțină compuși ai metalelor 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

678000.0

Total 711725.0

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

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

Nu □

Da □

mailto:madan.svetlana@gmail.com
http://dge-falesti.org/
mailto:madan.svetlana@gmail.com
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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

Preţul cel mai scăzut

Alte informații:

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

11.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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  ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1/21 din 31.12.2020 

Servicii de mentenanță a Sistemelor Infoamționale Automatizate

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

IDNO 1005600036924

Adresa mun. Chișinău str. Constantin Tănase, 7

Numărul de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15

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

Adresa de internet ale autorității contractante ctif.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Andrei OALĂ, tel.068011113

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție Publică cu autonomie financiara, 

Obiectul principal de activitate - Servicii informaționale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul    1

1.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„Impozit pe avere”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 110 000,00

1.2 72200000-7
Servicii de mentenanță adaptivă  

a sistemului informațional 
automatizat „Impozit pe avere”

Om/ore 100 Conform caietului 
de sarcini 55 000,00

                                     Lotul     2

2.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„Cadastrul Fiscal”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 130 000,00

2.2 72200000-7
Servicii de mentenanță adaptivă  

a sistemului informațional 
automatizat „Cadastrul Fiscal”

Om/ore 600 Conform caietului 
de sarcini 340 000,00
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Lotul      3

3.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„eFactura”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 165 000,00

3.2 72200000-7
Servicii de mentenanță adaptivă  

a sistemului informațional 
automatizat „eFactura”

Om/ore 1800 Conform caietului 
de sarcini 1 020 000,00

Lotul 4

4.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„Sistemul de management al 

cazurilor”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 170 000,00

4.2 72200000-7

Servicii de mentenanță adaptivă  
a sistemului informațional 
automatizat „Sistemul de 
management al cazurilor”

Om/ore 1000 Conform caietului 
de sarcini 550 000,00

Lotul 5

5.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă și 
preventivă a sistemului informațional 
automatizat „Colectarea informației 

din surse indirecte”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 130 000,00

5.2 72200000-7
Servicii de mentenanță adaptivă  

a sistemului informațional 
automatizat „Impozit pe avere”

Om/ore 350 Conform caietului 
de sarcini 200 000,00

Lotul 6

6.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă și 
preventivă a sistemului informațional 

automatizat „Declarația electronică 
persoane fizice”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 110 000,00

6.2 72200000-7

Servicii de mentenanță adaptivă  
a sistemului informațional 

automatizat „Declarația 
electronică persoane fizice”

Om/ore 80 Conform caietului 
de sarcini 45 000,00

Lotul 7

7.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„Declarația electronică persoane 

juridice”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 680 000,00

7.2 72200000-7

Servicii de mentenanță adaptivă  
a sistemului informațional 

automatizat „Declarația 
electronică persoane juridice”

Om/ore 600 Conform caietului 
de sarcini 340 000,00

Lotul 8

8.1 72200000-7

Servicii de mentenanță 
corectivă și preventivă a 
sistemului informațional 

automatizat „Crearea și circulația 
documentelor electronice între 

SFS și instituțiile financiare – 
persoane juridice”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 290 000,00
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8.2 72200000-7

Servicii de mentenanță adaptivă  
a sistemului informațional 

automatizat „Crearea și circulația 
documentelor electronice între 

SFS și instituțiile financiare- 
persoane juridice”

Om/ore 800 Conform caietului 
de sarcini 450 000,00

Lotul 9

9.1 72200000-7

Servicii de mentenanță corectivă 
și preventivă a sistemului 

informațional automatizat 
„Gestionarea alocațiilor bugetare”

Unitate 1 Conform caietului 
de sarcini 265 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție ianuarie 2021

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

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

Nu □
Da □

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. 02 din 04.01.2021 

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 obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

www.or.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-5
Servicii de întreținere de 
rutină a drumurilor publice 
locale

buc

Întreținerea curentă a 
drumurilor publice locale de 
interes raional: plombarea 
gropilor; reparația drumurilor 
împietruite cu adaos de 
material; profilarea

 parții carosabile, întreținerea 
terasamentului și a sistemelor 
de evacuare a apelor, etc.

 

3000000 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cr_orhei@yahoo.com
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 utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 4 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 30213100-6 Lotul 1: Terminale mobile 80 buc Calculatoare de tip Mobile 
Thin Client 1 207 750,00

2 30213100-6 Lotul 2: Calculatoare 
portabile 20 buc Calculatoare portabile 739 750,00

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

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

Nu □+

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

Cel mai scăzut preț cu respectarea:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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II. Alte informații:

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

Ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □+

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 04 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

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)

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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1

48
51

70
00

-5

Lot: Licențe pentru 
produsele Microsoft 
în baza Acordului 
de licențiere de tip 
EAS, sau echivalentul, 
pentru perioada de 
până la 31.12.2021

1 set

- Microsoft Windows Sever Standard sau echiva-
lentul, licență pentru 942 pachete

- Microsoft Windows Virtual Desktop Access per 
Device sau echivalentul, licență pentru 350 
dispozitive

- Microsoft Remote Desktop Services user CAL 
sau echivalentul, licență pentru 350 utiliza-
tori

- Microsoft Office Professional Plus sau echiva-
lentul, licență pentru 15 utilizatori

- Microsoft Enterprise O365E3 sau echivalen-
tul, licență pentru 350 utilizatori (p/n AAA-
10757, AAA-10841) 

- Microsoft CoreCAL user CAL sau echivalentul, 
licență pentru 350 utilizatori(p/n AAA-12417, 
AAA-12415)

- Microsoft SQL Server Core sau echivalentul, 
licență pentru 20 pachete câte 2 nuclee

- Microsoft Exchange Server Standard sau echi-
valentul, licență pentru 4 servere

- Microsoft SharePoint Server sau echivalentul, 
licență pentru 2 server

- Microsoft Project Professional sau echivalentul, 
licență pentru 7 utilizatori

- Microsoft Skype for Business Server sau echiva-
lentul, licență pentru 2 servere

- Microsoft Skype for Business Plus User CAL sau 
echivalentul, licență pentru 350 utilizatori

- Microsoft Visual Studio Professional Subscrip-
tion with MSDN AllLng sau echivalentul, 
licență pentru 1 utilizator

- Microsoft de tip Dynamics 365 for Customer 
Service Enterprise sau echivalentul, licență 
pentru 2 utilizatori

- Microsoft de tip Dynamics 365 for Team Mem-
bers sau echivalentul, licență pentru 60 uti-
lizatori

- Microsoft PowerBi Pro sau echivalentul, licență 
pentru 30 utilizatori

4 414 166,67

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai scăzut preț cu respectarea:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

II. Alte informații:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 4 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1

50
31

32
00

-4 Lotul 1: Deservirea 
tehnică a 
aparatelor 
multifuncționale

12 luni

Servicii de deservire tehnică a 14 aparate 
multifuncţionale Xerox WorkCenter 5755/5955 
și AltaLink B8055/B8155 pentru perioada 
01.02.2021-31.01.2022, în scopul asigurării 
funcţionării aparatelor multifuncționale 
la parametrii nominali în conformitate 
cu performanţele definite de producător. 
Serviciile de deservire tehnică a aparatelor 
multifuncţionale se prestează în formă de 
revizii, efectuate lunar, repunerea în funcţie a 
utilajului, schimbarea pieselor de schimb şi a 
consumabilelor, alimentare cu toner, precum şi 
sub formă de intervenţii accidentale în număr 
nelimitat conform solicitării Beneficiarului

125 000,00

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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2

50
31

32
00

-4 Lotul 2: Deservirea 
tehnică a 
imprimantelor 
Xerox

12 luni

•	 Prestarea Serviciilor, inclusiv livrarea și 
schimbarea consumabilelor, se efectuează de 
către Prestator la adresa Beneficiarului: MD-
2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1,

 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, la necesitate 
conform solicitării Beneficiarului transmise prin 
telefon sau email, din data intrării în vigoare a 
contractului până la 31.01.2022, în conformitate 
cu prevederile prezentului Contract. 

•	 Serviciile, includ livrarea cartușelor noi (si-
gilate, originale, produse de firma producător 
a echipamentului respectiv, cu garanţia nu 
mai puţin de un an, nu se admite furnizarea 
cartuşelor reumplute, remanufactu-rate sau 
compatibile), materialelor și pieselor de schimb, 
alimentarea cu toner și restabilirea cartușelor, 
inclusiv schimbarea chip-ului, se efectuează la 
necesitate conform solicitării Beneficiarului prin 
telefon sau email.

29 166,67

3

50
31

32
00

-4 Lotul 3: Deservirea 
tehnică a 
imprimantelor HP, 
Canon și Epson

12 luni

•	 Prestarea Serviciilor, inclusiv livrarea și schimbar-
ea consumabilelor, se efectuează de către Prestator 
la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. 
Grigore Vieru 1,

 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, la necesitate con-
form solicitării Beneficiarului transmise prin telefon 
sau email, din data intrării în vigoare a contractului 
până la 31.01.2022, în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract. 

•	 Serviciile, includ livrarea cartușelor noi (sigilate, 
originale, produse de firma producător a echipa-
mentului respectiv, cu garanţia nu mai puţin de un 
an, nu se admite furnizarea cartuşelor reumplute, 
remanufactu-rate sau compatibile), materialelor și 
pieselor de schimb, alimentarea cu toner și resta-
bilirea cartușelor, inclusiv schimbarea chip-ului, se 
efectuează la necesitate conform solicitării Beneficia-
rului prin telefon sau email.

24 166,67

4

72
26

80
00

-1

Lotul 4: 
Menținerea 
soluției de copiere 
de rezervă Dell 
EMC Data Domain 
fizic și virtual

1 buc

Servicii de la producător pentru perioada 
05.05.2021-04.05.2022, și anume:

1. Servicii de extindere a termenului de ga-
ranţie pentru echipamentul fizic DELL EMC 
SYSTEM Data Domain 6300-7X4 14 TB NFS CIFS

2. Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual pentru  dispozitivul virtual DELL EMC 
Data Domain Virtual Edition with 14 TB.

Aceasta va include și că reprezentatul local 
autorizat al producătorului echipamentului 
va diagnostica și va repara/înlocui compo-
nentele defectate cu componentele livrate de 
producător. Toate serviciile legate de înlătu-
rarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv 
corespondența cu producătorul, transportarea, 
vămuirea pieselor de schimb și celor defecta-
te, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din 
contul său. Garanţia include costul pieselor și al 
manoperei.

201 666,67
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5

50
31

2 
00

0-
5 Lotul 5: Extinderea 

termenului 
de garanție a 
echipamentului 
activ de reţea 
Cisco

1 buc

Extinderea termenului de garanţie pentru perioada 
01.07.2021-30.06.2022 de la producătorul echi-
pamentului, de tipul “CISCO Smart Net Total Care 
8x5xNBD” sau alt tip prevăzut de producător, 1 year - 
On-site - Maintenance - Parts and Labour - Electronic 
and Physical” pentru următoarele componente:

- 2 echipamente CISCO ISR4431

- 2 echipamente Cisco ASA 5525-X with Fire-
POWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, SSD.

Aceasta va include și că reprezentatul local autorizat 
al producătorului echipamentului va diagnostica 
și va repara/înlocui componentele defectate cu 
componentele livrate de producător. Toate serviciile 
legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor 
(inclusiv corespondența cu producătorul, transpor-
tarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defecta-
te, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul 
său. Garanţia include costul pieselor și al manoperei.

68 333,33

6

50
31

20
00

-5 Lotul 6: Extinderea 
termenului 
de garanției a 
infrastructurii CRM

1 buc

Serviciile urmează a fi prestate în baza prelungirii 
contractului de garanție cu producătorul echipa-
mentului (Hewlett-Packard Enterprise) pentru peri-
oada 25.02.2021-24.02.2022 pentru
4 (patru) servere HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF.
Aceasta va include și că reprezentatul local autorizat 
al producătorului echipamentului va diagnostica 
și va repara/înlocui componentele defectate cu 
componentele livrate de producător. Toate serviciile 
legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor 
(inclusiv corespondența cu producătorul, transpor-
tarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defecta-
te, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul 
său. Garanţia include costul pieselor și al manoperei.

65 000,00

7

50
31

20
00

-5 Lotul 7: Extinderea 
termenului 
de garanției a 
infrastructurii RRC

1 buc

Serviciile urmează a fi prestate în baza prelun-
girii contractului de garanție cu producătorul 
echipamentului (Hewlett-Packard Enterprise) 
pentru perioada 22.02.2021-21.02.2022 pentru 
următoarele componente:
- 3 (trei) servere pentru baze de date de tip 1, 
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server;
- serverul pentru baze de date de tip 2, HP 
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
- 5 (cinci) servere de virtualizare pentru 
aplicații, HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
-  2 (două) echipamente de stocare de date, 
HP 3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base
- 4 (patru) comutatoare de reţea SAN HP 
SN3000B 24/12 FC Switch
- biblioteca de benzi magnetice cu  interfața 
FC HPE MSL4048 0-Drive Tape Library.
- Aceasta va include și că reprezentatul local 
autorizat al producătorului echipamentului 
va diagnostica și va repara/înlocui compo-
nentele defectate cu componentele livrate de 
producător. Toate serviciile legate de înlătu-
rarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv 
corespondența cu producătorul, transportarea, 
vămuirea pieselor de schimb și celor defecta-
te, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din 
contul său. Garanţia include costul pieselor și al 
manoperei.

571 666,67
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8

72
26

80
00

-1
Lotul 8: Servicii 
de asigurare 
a accesului la 
suport anual 
pentru produsele 
program IDEA

1 buc

Servicii de asigurare a suportului anual de 
la producător pentru 3 licențe IDEA Data 
Analysis Software pentru perioada 01.04.2021 
– 31.03.2022

28 416,67

9

72
26

80
00

-1

Lotul 9: Servicii 
de asigurare 
a accesului la 
suport anual 
pentru produsele 
program WhatsUp

1 buc

Servicii de asigurare a suportului anual de la 
producător pentru licența Ipswitch WhatsUp 
Gold Standard Edition for 300 New Devices 
pentru perioada 26.03.2021 – 25.03.2022

21 000,00

10

72
26

80
00

-1 Lotul 10: Servicii 
de asigurare a 
accesului la suport 
anual pentru 
soluția Fudo PAM

1 buc

Servicii de asigurare a suportului anual de la 
producător pentru soluția Fudo PAM, Virtual 
Appliance (50 servere, număr de conturi ne-
limitate +HA) pentru perioada 01.04.2021 – 
31.03.2022

115 600,00

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

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

Nu □+

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

Cel mai scăzut preț cu respectarea:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

II. Alte informații:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □+

Da □

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 4 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

71
31

41
00

-3

Servicii de 
furnizare a 
energiei electrice

1 serviciu 

1. Puterea contractată 90 kW. 
2. Tensiunea nominală în punctul de delimitare 0,4 V. 
3. Durata abaterilor admisibile limită, durata abaterilor admisibile 

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

4. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate  
5. Energia reactivă inductivă pentru care Beneficiarul nu suportă 

plăți adiționale corespunde factorului de putere cos φ ≥ 0,92 
(0,92 pentru Consumatorul racordat la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la 
tensiunea 10(6) kV). 

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

7. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică 1. 
8. Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între punctul de 

delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare a 
energiei electrice: 

a) tensiunea nominală 0,4 kV 
b) lungimea 80 m 
c) secțiunea transversală 150 mm2 
d) tipul liniei ____nedeterminat____ LEA, LEC 
e) tip metal al firului __Al___ (Al, Cu, Fe)

1 583 333,33

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md


55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor 
înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

II. Alte informații:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □+

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 4 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

90
91

00
00

-9

Servicii de 
curățenie 1 serviciu 

1. Curățenie de întreținere
 1.1. Birouri m.p. 5 107,1
 1.2. Scări(de marmora)m.p. 746,5
 1.3. Încăperi auxiliare m.p. 654,4
 1.4. Coridor parter (de marmora) m.p. 
1 242,5
 1.5. Coridor (parchet) m.p. 777,6
 1.6. Grupuri sanitare m.p. 227,0
2. Curățenie generală
 2.1. Birouri  m.p. 5 107,1
 2.2. Scări (de marmora) m.p. 746,5
 2.3. Încăperi auxiliare m.p. 654,4
 2.4. Coridor parter (de marmora) m.p. 
1 242,5
 2.5. Coridor (parchet) m.p. 777,6
 2.6. Grupuri sanitare m.p. 227,0
3. Curățenie ocazională (după efectuarea lucrărilor de 
reparație)
3.1 Curățenie după efectuarea lucrărilor de reparație 
(Curățenie ocazională) m.p. 1
4. Curățenie ocazională (în situații de avarii inginerești)
4.1 Curățenie în situații de avarii a sistemelor inginerești 
(Curățenie ocazională) m.p. 1

958 333,33

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor 
înaintate, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

II. Alte informații:

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

Decembrie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □+

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15 din 5 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana 

Tel.: 022822528, e-mail: oxanabatrinu@bnm.md

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 34100000-8 Autovehicule 2 bucăți Autovehicule 1 583 333,33

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □+

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22 din 6 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bătrînu Oxana 

Tel.: 022822528, e-mail: oxanabatrinu@bnm.md

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1
45441000-0 Lucrări de montare 

de geamuri, inclusiv 
dezinstalarea

1 buc
Lucrări de montare de geamuri, 
inclusiv dezinstalarea (conform 
Caietului de sarcini)

3 333 333,33

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

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

Nu □+

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

Cel mai scăzut preț cu respectarea:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

- capacitatea tehnică și/sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md
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III. Alte informații:

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

Iunie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23.12.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.13 – Chișinău

IDNO 1006601004297

Adresa mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

Numărul de telefon/fax 022-27-53-77

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

Adresa de internet ale autorității contractante -

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

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

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea contractantă este o subdiviziune din 
cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor, 
serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

65
30

00
00

-6 Servicii de 
furnizare 
a energiei 
electrice

997000  
kW

1. Puterea contractată 400 kVA. 

2. Tensiunea nominală în punctul de delimitare    6000 V. 

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

4. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate 24.

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

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

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

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

a) tipul liniei  LEC 

b) tip metal al firului (Al) 

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut 

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

Alte informații:

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

25.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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


64

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2  din   06.01.2021

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

IDNO 1003600071952

Adresa MD 2012, mun. Chișinău, Str. Pușkin, nr. 22, et. 3.

Numărul de telefon/fax 022233428

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@moldpres.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.moldpres.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorel Buzdugan 022232696 viorel.buzdugan@
moldpres.md

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

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

viorel.buzdugan@moldpres.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică, editarea „Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova”, producerea și difuzarea 
informației, informarea opiniei publice din țară și 
de peste hotare asupra politicii de stat și activitatea 
curentă a autorităților publice din Republica 
Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice 
și de publicitate, producerea și comercializarea 
materialelor foto și video.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 30197630-1 Hârtie offset, 65gr./m.p 
x 840mm kilogram Densitatea: 65 gr/m.p. Format: rulou 

840 mm 1 900 000

2 30197630-1 Hârtie cretată, 130 
gr./m.p coli

a) Densitatea – 130 gr.

b) Formatul 90 x 64 .

c) Gloss / matt

75 000

3 30492000-4
Hârtie pentru 

imprimantă, 80 gr./m.p., 
format A4

pachete
a) Densitatea – 80 gr. 

b) Formatul A4
25 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=30197630-1
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=30197630-1
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Alte informații:

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

Ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1/2 din 05.01.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni

IDNO 1003600158309

Adresa or. Strășeni, str. Toma Ciorba 11/1

Numărul de telefon/fax 0237 22 448

Adresa de e-mail ale autorității contractante srstraseni@ms.md 

Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Cristina MĂMĂLIGĂ, jurist consult și specialist pe 
achiziții publice, 67412255, ap.spitalulstraseni@gmail.
com

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

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

Documentația de atribuire va fi plasată în SIA MTender 
(mtender. gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Tipul autorității contractante - Instituție publică. 

Obiectul principal de activitate - activitatea spitalelor 
de profil larg și spitalelor specializate; activitatea 
maternităților; practica medicală; alte activități de 
asistență medicală.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea 
estimată totală 

fără TVA 
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

Lotul 1

Peşte congelat 
“Merluciu” 

1. 03311000-2 Pește congelat 
“Merluciu” (Hec)

Kg. 1000 Pește congelat “Merluciu” (Hec),  eviscerat fără cap și fără coadă 
ambalat  de producător în cutii de carton. Calitate superioară. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână/08:00-15:00, 
zilele vor fi expres prevăzute la momentul încheierii contractului 
de achiziție publică.

Conform Cerințelor: HG Nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 65 din 
26.01.2001, HG 435 din 28.05.2010.

                                                                                           Valoare estimativă totală per lot: 39000.00

Lotul 2

Diverse produse 
alimentare

mailto:srstraseni@ms.md
mailto:ap.spitalulstraseni@gmail.com
mailto:ap.spitalulstraseni@gmail.com
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15831000-2 Zahăr tos Kg. 1100 Zahăr cristal alb din sfeclă de zahăr, ambalată pachet de polietilenă 
1 kg. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 774 din  03.07.2007.

15842310-8 Caramele Kg. 50 Caramele cu umplutură în sortiment, fără gust și miros străin, 
culoare omogenă, în funcţie de denumirea caramelei, uscată, fără 
fisuri și picăţele, netedă sau reliefată, ambalaj în cutii de carton 3 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 204 din 11.03.2009, HG nr. 520 din 
22.02.2010.

15800000-6 Napolitane Kg. 50 În asortiment, ambalaj la vrac, cutie, masa netă 3 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 520 din 22.02.2010.

15800000-6 Jeleu (peltea) 
din fructe

Bucată 200 În asortiment, ambalat în pachet cu masa netă 200 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 204 din 11.03.2009.

15841300-8 Cacao pudră Bucăți 30 Cacao pudră, cu conținut redus de grăsime, ambalat în pungi de 
polietilenă/hârtie cu masa netă 100 g, calitate superioară.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG RM nr. 221 din 16.03.2009, HG RM nr. 
996 din 

15800000-6 Drojdie uscată 
activă

Bucăți 20 Drojdie uscată pentru panificaţie, în pachete de polietilenă/hârtie 
cu masa 80 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 520 din 22.02.2010. 

15871000-4 Oţet de masă L. 50 Acid acetic diluat, de masă, de uz alimentar, cu fracția de acid acetic  
6%, ambalat in butelii PET, cu volumul 1 L buc. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1403 din 09.12.2008, Legea nr. 
279/2017, HG 520 din 22.06.2010, HG 1403 din 09.12.2008.
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15865000-9 Ceai negru Kg. 50 Ceai negru fără adaos, infuzie, ambalaj cutii de carton cu masa netă 
de 100 g, calitate superioară.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 206 din 11.03.2009, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG RM nr. 221 din 16.03.2009, HG RM nr. 996 din 
20.08.2003.

15800000-6 Sare de lămâie Buc. 100 Acid citric, ambalaj pachet hârtie/polietilenă cu masa netă 40 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 05 din 17.12.2001, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG Nr. 596 din 03.08.2011.

15800000-6 Frunză de dafin Buc. 30 Uscat, care păstrează identitatea speciei dafinului, prezentate în 
forme definite, ambalaj pachet hârtie/polietilenă cu masa netă 20 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1523 din 29.12.2007, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG Nr. 596 din 03.08.2011.

03220000-9 Pătrunjel uscat Buc. 50 Uscat, care păstrează identitatea speciei respective, prezentate în 
forme definite, ambalaj de polietilenă cu greutatea 15 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri,  de 
la 08:00-15:00. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020),  HG Nr. 1523 din 
29.12.2007.

03220000-9 Mărar uscat Buc. 50 Uscat, care păstrează identitatea speciei respective, prezentate în 
forme definite, ambalaj de polietilenă cu greutatea 20 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri,  de 
la 08:00-15:00. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1523 din 29.12.2007.

03220000-9 Leuștean  uscat Buc. 50 Uscat, care păstrează identitatea speciei respective, prezentate în 
forme definite, ambalaj de polietilenă cu greutatea 15 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri,  de 
la 08:00-15:00. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1523 din 29.12.2007.

15872100-2 Piper negru 
măcinat

Buc. 45 Ambalaj pachet de polietilenă cu masa de 20 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 1523 din 29.12.07, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG Nr. 596 din 03.08.2011.
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15872100-2 Piper negru 
boabe

Buc. 20 Ambalaj pachet de polietilenă cu masa de 20 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 1523 din 29.12.07, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG Nr. 596 din 03.08.2011.

15870000-7 Borș acru praf Buc. 30 Uscat, ambalaj pachet de polietilenă cu masa netă 30 g. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 520 din 22.02.2010.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

15800000-6 Bicarbonat de 
sodiu

Buc. 20 Hidrogencarbonat de sodiu, ambalaj pachet de hârtie cu masa de 
500 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămînă/ 08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG520 din 22.06.2010. 

15800000-6 Sare alimentară 
iodată

Kg. 235 Sare pentru uz alimentar gemă iodata, ambalată în pungi 
polietilenă/hârtie, masa netă1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 229 din 29.03.2013, HG nr. 520 din 
22.07.2010, HG Nr. 596 din 03.08.2011. 

15800000-6 Ulei de floarea-
soarelui

Bucăți 600 Rafinat  dezodorizat, transparent, fără sediment, gust de ulei, fără 
individualitate, fără miros, ambalat în  butelii PET  cu volumul 0,955 
L.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG RM 434 din 27.05.2010, HG 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.

Valoare estimativă totală per lot: 52000.00

Lotul 3

15811000-6 Produse de 
panificație, 

de cofetărie şi 
patiserie

15811100-7 Pâine Kg. 5000 Pâine din făină de grâu, calitatea superioară cu adaos de acid folic, 
fer+, feliată și ambalată cu masa netă de  500 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG RM nr. 520 din 22.06.2010.

15811100-7 Pâine din făină 
de secară 

Kg. 2500 Pâine din făină de secară cu  amestec de făină de grâu și făină de 
secară, ambalată și feliată cu masa netă de 500 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG RM nr. 520 din 22.06.2010. 
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15811000-6 Pesmeţi Kg. 230 Felii fabricate din produs de cozonac sau din pâine de făină de 
grâu, făină de secară sau din amestec de făină de grâu și de secară, 
cu adaos de stafide, ambalați, cu masa de 2,5 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007. 

15811000-6 Pesmeți 
măcinați

Kg. 15 Pesmeți măcinați din pesmeți de pâine (calitatea I), ambalaj pachet 
de polietilenă cu masa netă 500 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG nr. 520 din 22.06.2010.

15811000-6 Covrigei Kg. 230 Covrigeii uscaţi, bogat în fibre să nu conțină coloranți,

amiliotori, agenți de afinare și conservanți, fără

grăsimi hidrogenate și margarină, ambalaj pachete cu masa netă 
0,5 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG nr. 520 din 22.06.2010.

15850000-1 Paste făinoase Kg. 420 Paste făinoase (cornișor) de calitate superioară (clasa I), în 
sortiment, ambalaj pachet de polietilenă cu masa netă 1 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG nr. 520 din 22.06.2010.

15850000-1 Tăiței de casă 
cu ou

Kg. 50 Tăiței de casă cu ou, ambalaj pachet de polietilenă cu masa netă 
0,500 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- zilnic/Luni-Vineri/08:00-15:00.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG nr. 520 din 22.06.2010.

Valoare estimativă totală per lot: 99000.00

Lot 4

03211000-3 Cereale

03211000-3 Crupe de mei Kg. 200 (Boabe) grupe de mei șlefuit, calitate superioară, ambalaj pungi de 
polietilenă  cu masa 

1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010.

03211600-9 Fulgi de ovăz Kg. 470 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă cu masa 0,5 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010 HG Nr. 202 din 11.03.2009. 
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03211100-4 Crupe de grâu 
mărunţite

Kg. 300 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă cu masa 1 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010, HG 202 din 11.03.2009.

03211100-4 Crupe de grâu 
”Arnautca”  

Kg. 380 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerințelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 202 din 11.03.2009, 
HG 520 din 22.06.2010.

03211400-7 Crupe de orz Kg. 400 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010,Conform HG Nr. 202 din 
11.03.2009, HG Nr. 520 din 22.06.2010. 

03211000-3 Crupe de 
arpacaș 

Kg. 250 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG Nr. 202 din 
11.03.2009. 

03211000-3 Crupe de 
porumb 

Kg. 250 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010 , HG Nr. 202 din 11.03.2009. 

03211000-3 Crupe de hrișcă Kg. 500 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010. 
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03211300-6 Orez Kg. 350 Orez cu bobul rotund, cu lungimea bobului mai mică sau egală 
cu 5,2 mm și cu raportul lungime/lăţime mai mic de 2, calitate 
superioară, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010, HG Nr. 291

din 22.04.2014.

03212213-6 Mazăre uscată Kg. 100 Boabe de mazăre verde uscate întregi, suficient de uniforme prin 
mărimea lor, calitatea superioară, ambalaj pungi de polietilenă  cu 
masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010, HG 205

din 11.03.2009. 

03221210-1 Fasole uscată Kg. 100 Fasole uscată, albă, calitatea superioară, ambalaj pungi de 
polietilenă  cu masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010, HG Nr. 1523 din 
29.12.2007.

15625000-5 Crupe de griș Kg. 270 Curată, fără impurităţi, calitate superioară, ambalaj pungi de 
polietilenă  cu masa 1 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerințelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 68  din 29.01.2009, 
HG 520 din 22.06.2010. 

15612100-2 Făină de grâu Kg. 300 Produs din boabe de grâu moale, de grâu ramificat ori din 
amestecul acestora, obţinut prin procedee de mărunţire sau 
măcinare, în care tărâța și germenele sânt parţial eliminate, iar 
restul se macină până la gradul de mărunţire corespunzător, 
calitatea superioară, ambalaj pungi de polietilenă/hârtie  cu masa 
2 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 68 din 29.01.2009, HG 
520 din 22.06.2010.

                                             Valoare estimativă totală per lot: 43000.00

Lot 5

15300000-1 Fructe şi legume 
transformate
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03221221-1 Mazăre verde 
conservată

Borcan 100 Mazăre verde conservată din soiuri cu bob zbârcit, calitatea 
superioară, produs sterilizat, ambalat borcan  cu masa netă 0,680 g. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 1191 din 
23.12.2010, HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 
20.08.2003.

15331400-1 Icre de dovlecei Borcan 30 Icre de dovlecei, calitatea superioară, sterilizat, ambalat industrial și 
etichetat, în borcan, „Twist-off”, cu masa netă 0,5 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 1191 din 
23.12.2010, HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 
20.08.2003.

15331423-8 Tomate murate Kg. 35 Ambalat în cutii/caserolă de plastic.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 1191 din 
23.12.2010.

15331400-1 Castraveți 
murați

Kg. 35 Ambalat în cutii/caserolă de plastic.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 1191 din 
23.12.2010.

15331425-2 Paste de tomate Borcan 100 Paste de tomate 25%, calitatea I, ambalat în borcane de sticlă 720  
ml., produs sterilizat. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM nr. 
996 din 20.08.2003.

15332000-4 Magiun din 
fructe 

Borcan 400 Magiun din  fructe în asortiment (mere, prune, caise) sterilizat, 
ambalat în borcan de sticlă cu masa netă 0,860 kg, calitatea întâi. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 216 din 27.02.2008, HG RM nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.

15320000-7 Suc de fructe Bucată 370 Pasteurizat în sortiment, ambalaj pachet ”Tetra-Pak” cu volumul de 
1 L, reconstituit nelimpezit. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 1111 din 06.12.2010, HG RM nr. 520 
din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.
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15322100-2 Suc de tomate Bucată 290 Suc de tomate reconstituit cu sare cu pulpă omogenizat, sterilizat, 
ambalaj pachet ”Tetra-Pak” cu volumul de 1 L. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 1111 din 06.12.2010, HG RM nr. 520 
din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.

15332410-1 Fructe uscate Kg. 200 Asortiment din fructe uscate,  neprelucrate, ambalaj pungi de 
plastic/cutii de carton cu masa netă 10 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1523 din  
29.12.2007, HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 
20.08.2003, HG 221 din 16.03.2009, HG 229 din 29.03.2013.

Valoare estimativă totală per lot: 35393.2

Lotul 6

Legume şi 
fructe

03212100-1 Cartofi Kg. 5000 Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoși, fără atacuri de 
boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme 
vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig.

Nu se admit tuberculi de cartofi uscaţi cu semne de putrezire, 
degeraţi sau de orice altă alterare care le face inapt de utilizare.

Se permit tuberculi cu noduli, iar suprafaţa verde să nu depășească 
1/4 din suprafaţa tuberculului. Ambalat în saci cu masa de 25kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 929 din  31.12.2009.

03221113-1 Ceapă uscată Kg. 1500 Bulbii de ceapă trebuie să fie: intacţi, sănătoși, fără atacuri de 
boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curaţi, fără 
urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig, 
suficient de uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele 
straturi exterioare ale învelișului și tulpinile trebuie să fie complet 
uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără 
vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umiditate excesivă 
la suprafaţă, fără miros și gust străin. Tulpinile trebuie să fie sucite 
sau tăiate de maximum 6 cm lungime. Ambalat  în saci de plasa  de 
20 kg.  

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr.  929  din 
31.12.2009.
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03221112-4 Morcovi Kg. 1500 Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări 
cauzate de insectele dăunătoare, fără umiditate excesivă la 
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă și coloraţie tipică pentru 
sorturile de morcov de masă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai 
mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de la forma tipică, 
dar nu urâte. Se permit rădăcini cu crăpături vindecate, astfel încât 
să nu desfigureze forma tipică.

Se permit rădăcini vindecate cu fisuri naturale cu adâncimea nu 
mai mare de 2-3 mm în partea corticală, formate în timpul formării 
rădăcinii, rădăcini cu noduli minori, formate ca urmare a dezvoltării 
rădăcinilor laterale ce nu afectează în mod semnificativ aspectul 
rădăcinii. 

 Portocalie, uniformă, corespunzător 

 speciei  și gradului de maturitate al legumei. Consistenţa tare, 
crocantă la exterior și suculentă la interior, fără urme de putrezire. 
Specific pentru acest soi, fără miros și gust străin.

Ambalat  în saci de plasa  de 20 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr.  929  din 
31.12.2009.

03221111-7 Sfeclă roșie Kg. 350 Rădăcina  proaspătă, întreagă,  sănătoasă, curată, fără vătămări 
cauzate de insectele dăunătoare,     fără umiditate  excesivă  la 
suprafață,  fără vătămări, cu o formă și colorație tipică  pentru  
sorturile  de  sfeclă,  cu lungimea  de  tulpini  rămase  nu  mai mult 
de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de la forma tipică, dar 
nu urâte. Se   permit   rădăcini   cu   crăpături vindecate,     astfel     
încât     să     nu desfigureze forma tipică, ambalaj sac de plasă  de 
10 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână/08:00-15:00, 
ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr.  929  din 31.12.2009.

03221400-0 Varză Kg. 900 Căpățâni proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, 
tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli 
sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile 
de substanţe străine, fără vătămări produse de frig. Varza trebuie 
să fie curăţită de frunze până la frunzele de culoare verde sau albe 
bine strânse ce formează căpățâna. 
Ambalat  in saci de plasa  de 20 kg. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr.  929  din 
31.12.2009.

03222321-9 Mere Kg. 500 Mere întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine 
vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate 
externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport și 
manipulare, calitate superioară, ambalaj cutii de carton 20 kg.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, ziua va fi expres prevăzută la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr.  929  din 
31.12.2009.

Valoare estimativă totală per lot: 92000.00
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Lotul 7

Produse origine 
animală(carne 

de pasăre)

15112000-6 Pui broiler 
eviscerat 
congelat

Kg. 400 Pui broiler eviscerat congelat, cat. I.,  preambalată separat în 
ambalaj de polietilenă. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020),  HG nr. 720 din 18.07.2018, HG Nr. 773 Din 
03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003.

15112000-6 Pulpe de pasăre Kg. 500 Pulpe de pasăre, congelat, cat. I., preambalată în ambalaj de 
polietilenă 1 kg. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 720 din 18.07.2018, HG Nr. 773 Din 
03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003.

15112000-6 Piept de pasăre Kg. 215 Piept de pasăre

congelat, 1,5% apă la congelare, cat. I., preambalată în ambalaj de 
polietilenă 1 kg.  
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 720 din 18.07.2018, HG Nr. 773 din 
03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG nr. 221 din 16.03.2009, HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003.

Valoare estimativă totală per lot: 41000.00

Lotul 8

Produse origine 
animală (carne de 

bovină, cat. I)

15111100-0 Carne de vită 
congelată

Kg. 380 Carne congelată dezosată și/sau tranșată, categoria I, ambalaj de 
polietilenă 3 kg. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 221 din 
16.03.2009, HG Nr. 696 din  04.08.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003.

Valoare estimativă totală per lot: 35000.00

Lotul 9

Produse lactate

15550000-8 Lapte L. 2600 Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime, lichid netransparent, 
omogen, ambalaj de polietilenă cu masa de 1 litru. Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai mult de 7 zile. Termen de 
valabilitate rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 3/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.
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15550000-8 Chefir L. 1750 Chefir 2,5% grăsime, aspectul lichid, omogen, gustul lactat acid, 
ambalaj de polietilenă cu masa de 0,5 l. Termen total de valabilitate 
a produsului nu mai mult de 10 zile. Termen de valabilitate rămas 
la livrare nu mai puțin de 5 zile. Conform cerințelor: HG RM nr. 611 
din 05.07.2010, HG nr. 158 din 07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, 
HG 1191 din 23.12.2010.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 3/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

15550000-8 Brânză de vaci Kg.  750 Brânza de vaci 9% grăsime, fără gust și miros străin, culoarea alb 
spre galben deschis, fără scurgere de zer, fără grăsimi vegetale, 
ambalaj pachete de hârtie/polietilenă 0.5 kg. Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai mult de 7 zile. Termen de 
valabilitate rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile 

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 3/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

15550000-8 Smântână Kg. 500 Smântână 15% grăsime, lichidă netransparentă, omogenă, cu gust 
ușor de pasteurizare, se admite gust dulce sau puțin sărat, ambalaj 
de polietilenă cu masa de 0,5 kg. Termen total de valabilitate a 
produsului nu mai mult de 10 zile. Termen de valabilitate rămas la 
livrare nu mai puțin de 5 zile. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 3/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

15550000-8 Unt Kg. 450 Unt de vacă din smântână dulce, nesărat, țărănesc, grăsime 72,5%, 
fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj din hârtie cu masa de 0,2 
kg. Termen de valabilitate rămas la livrare nu mai puțin de 1 lună. 

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

Livrarea- 3/săptămână, Luni-Vineri,  de la 08:00-15:00, zilele 
vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii contractului de 
achiziție publică.

15550000-8 Cașcaval Kg. 265 Cașcaval tare, 45% grăsime, calitate superioară, coaja curată, 
netedă, fără strat gros sub coajă, fără deteriorări, acoperită cu folie 
din material polimeric, consistență omogenă, cu gust slab acidulat, 
fără gust și miros străin.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 3/săptămână, Luni-Vineri,  
de la 08:00-15:0, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul 
încheierii contractului de achiziție publică.

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

                                                                                           Valoare estimativă totală per lot: 159000.00

Lotul 10

Produse din 
carne

(parizer, 
crenvurşte)
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15130000-8 Parizer 
”Doctorskaia”

Kg. 275 Mezel fiert în membrană naturală, batoane, calitate superioară, 
ambalaj pungi de polietilenă.

SF-00458897-017:2010.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 720 din 28.06.2007, HG 773 din 
03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG 520 din 22.06.2010, HG 221 
din 16.03.2009, HG 229 din 29.03.2013.

15130000-8 Crenvurști fine 
cu carne de 
găină

Kg. 185 Mezel fiert în membrană naturală, batoane mici cu greutatea de 70 
g, calitate superioară, ambalaj pungi de polietilenă cu masa netă 1 
kg.  
SF-00458897-017:2010.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 2/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00, zilele vor  fi expres prevăzute la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 720 din 28.06.2007, HG 773 din 
03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG 520 din 22.06.2010, HG 221 
din 16.03.2009, HG 229 din 29.03.2013.

                                                                                           Valoare estimativă totală per lot: 25000.00

Lotul 11

Produse origine 
animală(ouă de 

găină)

03142500-3 Ouă de găină 
dietetice 
proaspete

Buc. 4815 Ouă de găină dietetice pentru consum uman, categoria A, cu 
greutatea nu mai puțin de 55-60 g, curate, întregi, fără fisuri, 
ambalaj cutii speciale

pentru produsul respectiv. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- 1/săptămână, Luni-Vineri/ 
08:00-15:00,  ziua va  fi expres prevăzută la momentul încheierii 
contractului de achiziție publică.

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1208 din  27.10.2008, HG 520 din 
22.06.2010, HG nr.221 din 16.03.2009.

Valoare estimativă totală per lot: 13482.00

Produse Alimentare Pentru Pacienți, Total fără TVA: 633875,2

Lot 12

Amestec de 
lapte praf 
pentru copii

1. 15511700-0 Formula de 
lapte, 1 Prebio

Bucată 25 Formula de lapte, N1, pentru copii de la naștere (0+ 
luni). Ingrediente: zer praf demineralizat din lapte,lapte 
degresat,maltodextrină,lactoza, uleiuri vegetale, 
galactooligozaharide, lecetină de soia,citrate de calciu, 
fructooligozaharide, vitamin,clorură de sodium,clorură de 
magnesiu ,citrate de potasiu,taurină,clorură de calciu,sulfat de 
fier,sulfat de zinc,L-carnitin,sulfat de cupru,iodide de potasiu,sulfat 
de mangan,selenat de sodiu.Fabricat cu utilizarea laptelui degresat 
și zerului de lapte. 
Ambalaj în cutii de carton, cu masa 700 g. 
Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- Conform comenzii autorității 
contractante.

Conform cerinţelor: HG Nr. 338 din 11.05.201, HG nr. 996 din 
20.08.2003.
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2. 15511700-0 Formula de 
lapte,

2 Prebio 

Bucată 10 Formula de lapte, N2, pentru copii de la 6+ luni. Compoziţie: 
lapte degresat, lactoză, malitodextrină, uleiuri vegetale, zer 
demineralizat, galactooligozaharide, lecitina de soia, citrate de 
calciu, fosfat de calciu, fructooligozaharide, citrate de magneziu, 
citrate de sodiu, clorură de potasiu, vitamine, sulfat de fier, sulfat 
de cupru, iodură de potasiu, selenat de sodiu. Fabricat cu utilizarea 
laptelui degresat și zerului de lapte. 
Ambalaj în cutii de carton, cu masa 700 g.

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- Conform comenzii autorității 
contractante.

Conform cerinţelor: HG Nr. 338 din 11.05.201, HG 611 din 
05.07.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003.

Valoare estimativă totală per lot: 5647.95

Lotul 13

Lapte pentru 
salaruiați care 
activează în 
condiții nocive 
de muncă

15550000-8 Lapte L 650 Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime, lichid netransparent, 
omogen, ambalaj de polietilenă cu masa de 1 litru. Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai mult de 7 zile. Termen de 
valabilitate rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. 

Livrarea(01.01.2021-30.06.2021)- Conform comenzii autorității 
contractante.

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

Valoare estimativă totală per lot: 5135,00

Lotul 14

15800000-
6

Produse 
alimentare 

pentru pacienții 
cu tuberculoză 

prin intermediul 
tichetelor 

alimentare

15800000-6 Pâine Kg. 3000 Pîinea neambalată și nefeliată, din făină de grîu de calitatea I, cu 
greutatea 510 g.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, HG RM nr. 520 
din 22.06.2010.

15800000-6 Biscuiţi Kg. 200 În asortiment, pe bază de ulei de floarea soarelui.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020),  HG Nr. 1469 din 30.12.2004, HG nr. 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003. 
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15800000-6 Chefir L. 1200 Chefir cu un conţinut de grăsimi de 1,0%, cu masa de 0,5 litru.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020.  

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

15800000-6 Lapte (2.5 %) L. 1500 Lapte de consum de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la  2,5%, 
cu masa de 1 litru.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020.  

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010

15800000-6 Unt din smîntînă 
dulce

Kg. 150 Unt de vacă din smântână dulce, nesărat, țărănesc, grăsime 72,5%, 
fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj din hârtie cu masa de 0,2 
kg.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020.  

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010

15800000-6 Brânză de vaci Kg. 200 Brînză de vaci proaspătă cu un conţinut de 5% , fără adaosuri.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010 

15800000-6 Cașcaval tare Kg. 100 Cașcaval tare, 45% grăsime, calitate superioară, coaja curată, 
netedă, fără strat gros sub coajă, fără deteriorări, acoperită cu folie 
din material polimeric, consistență omogenă, cu gust slab acidulat, 
fără gust și miros străin.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerințelor: HG RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 
07.03.2019, HG 221din 16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010.

15800000-6 Smântână Kg. 150 Smântână din lapte de vaci cu un conţinut de grăsimi de 10%, 
ambalaj de polietilenă cu masa de 0,5 kg. Conform cerințelor: HG 
RM nr. 611 din 05.07.2010, HG nr. 158 din 07.03.2019, HG 221din 
16.03.2009, HG 1191 din 23.12.2010
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15800000-6 Ulei de floarea-
soarelui

L. 250 Ulei de floarea-soarelui purificat de substanţele volatile gustative și 
aromatice caracteristice, ambalat în  butelii de 0.900 L. 

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG RM 434 din 27.05.2010, HG 520 din 
22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.

15800000-6 Ouă de găină Buc. 3000 Ouă de găină pentru consum uman, categoria A, cu greutatea 
nu mai puțin de 55-60 g, curate, întregi, fără fisuri, ambalaj cutii 
speciale

pentru produsul respectiv.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1208 din  27.10.2008, HG 520 din 
22.06.2010,HG nr.221 din 16.03.2009. 

15800000-6 Orez cu bobul 
rotund

Kg. 300 Orez cu lungimea bobului mai mică sau egală cu 5,2 mm și cu 
raportul lungime/lăţime mai mic de 2, calitate superioară.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG 520

din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010, HG Nr. 291

din 22.04.2014.

15800000-6 Crupe de hrișcă Kg. 300 Cerealele trebuie să fie sănătoase, curate, de o calitatea superioară, 
fără semne de încingere sau alte mirosuri care să indice alterarea 
acestora, ambalaj pungi de polietilenă  cu masa 1 kg. 

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010.
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15800000-6 Paste făinoase Kg. 300 Paste făinoase de calitate superioară (clasa I), în sortiment, ambalaj 
pachet de hîrtie cu masa netă 1 kg.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG nr. 775  din  03.07.2007, 
HG nr. 520 din 22.06.2010.

15800000-6 Zahăr din sfeclă 
de zahăr

Kg. 200 Din sfeclă de zahăr, cristal, cu destinaţie alimentară, culoare albă, 
friabil, dulce , miros caracteristic zahărului.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020.  

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 774 din  03.07.2007.

15800000-6 Mazăre uscată Kg. 300 Boabe de mazăre verde uscate întregi, suficient de uniforme prin 
mărimea lor, calitatea superioară, ambalaj pungi de polietilenă  cu 
masa 1 kg. 

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 
23.12.2010, HG 205 din 11.03.2009.

15800000-6 Piept de pasăre Kg. 600 Piept de pasăre congelat, cat. I., ambalată în pungi de polietilenă. 
Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 720 din 18.07.2018, HG Nr. 773 
din 03.10.2013, HG 696 din 04.08.2010, HG nr. 221 din 16.03.2009, 
HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 996 din 20.08.2003, HG 435 din 
28.05.2010.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

15800000-6 Pește congelat 
“Merluciu” (Hec)

Kg. 700 Pește congelat “Merluciu” (Hec),  eviscerat fără cap și fără coadă 
ambalat  de producător în cutii de carton. 

Conform HG Nr. 520din 22.06.2010, HG nr. 65 din 26.01.2001, HG 
435 din 28.05.2010.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 
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15800000-6 Suc de fructe L. 100 Pasteurizat în sortiment, ambalaj pachet ”Tetra-Pak” cu volumul de 
1 L, reconstituit nelimpezit.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020.  

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea nr. 306/2018 (în 
vigoare din 20.02.2020), HG nr. 1111 din 06.12.2010, HG RM nr. 520 
din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 20.08.2003.

15800000-6 Fructe uscate, 
stafide

Kg. 5 Cu caracteristici organoleptice corespunzătoare în general specie, 
lipsite de miros și sau de gust străine, necarbonizate, lipsite de 
defecte care să le facă improprii pentru consum, lipsite de insecte 
sau acarieni, curate, fără sâmburi.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.Vânzarea și distribuirea se va 
efectua în spațiul special amenajat de către Vânzător, în limita 
sumei și listei produselor alimentare recomandate, indicat în 
tichetul alimentar prezentat de către pacientul cu tuberculoză 
începînd cu 01.01.2021-30.06.2020. 

Conform cerinţelor: Legea nr. 78/2004 și Legea

nr. 306/2018 (în vigoare din 20.02.2020), HG Nr. 1523 din  
29.12.2007, HG RM nr. 520 din 22.06.2010, HG RM nr. 996 din 
20.08.2003, HG 221 din 16.03.2009, HG 229 din 29.03.2013.

Valoarea totală estimativă fără TVA: 
Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie amplasată în 

raza or. Strășeni.

250671,5

                                                                             Valoarea totală estimativă fără TVA Lot 1-20: 895329,65

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

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

Nu □

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

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjude-
carea contractului: 

Prețul cel mai scăzut, corespunderea 
parametrilor tehnici solicitați pe lot și 
documentației de atribuire.

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

05 ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale 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 -Lot 14 - Livrarea bunurilor se va efectua începând, Condiții 

speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
Unitatea  comercială în mod obligatoriu trebuie să fie 
amplasată în raza or. Strășeni.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din   06.01.2020

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

IDNO 1003600071952

Adresa MD 2012, mun. Chișinău,Str. Pușkin, nr. 22, et. 3.

Numărul de telefon/fax 022233428

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@moldpres.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.moldpres.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Viorel Buzdugan 022232696 viorel.buzdugan@
moldpres.md

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

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

viorel.buzdugan@moldpres.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică, editarea „Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova”, producerea și difuzarea 
informaţiei, informarea opiniei publice din ţară și 
de peste hotare asupra politicii de stat și activitatea 
curentă a autorităţilor publice din Republica 
Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice 
și de publicitate, producerea și comercializarea 
materialelor foto și video.

Informații despre obiectul achiziției: Servicii tipar MO

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură (Tiraj 
mediu pentru 

o singură 
comandă)

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

lei

LOTUL 1, Limba 
română

1 79800000-2 Varianta 1 tiraj 2000 
exemplare

alb-negru standardul 01, 64 
pagini, Limba română; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

7640

2 79800000-2 Varianta 2 tiraj 2000 
exemplare

coperta color standardul 01, 96 
pagini, Limba română; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

12660

3 79800000-2 Varianta 3 tiraj 2000 
exemplare

coperta alb-negru 1+0, 
standardul 02, 144 pagini, 
Limba română; preţul pentru 
un exemplar (preț pentru tipar 
copertă, tipar text, broșare).

18280

4 79800000-2 Varianta 4 tiraj 2000 
exemplare

coperta color 4+0, standardul 02, 
144 pagini, Limba română; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

19360
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5 79800000-2 Varianta 5 tiraj 2000 
exemplare

coperta alb-negru 1+0,  
standardul 02, 176 pagini, 
Limba română; preţul pentru 
un exemplar (preț pentru tipar 
copertă, tipar text, broșare).

22100

6 79800000-2 Varianta 6 tiraj 2000 
exemplare

coperta color 4+0,  standardul 02, 
176 pagini, Limba română; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

23140

7 79800000-2 Varianta 7 tiraj 2000 
exemplare

coperta alb-negru, 1+0,  
standardul 02, 240 pagini, 
Limba română; preţul pentru 
un exemplar (preț pentru tipar 
copertă, tipar text, broșare).

29804

8 79800000-2 Varianta 8 tiraj 2000 
exemplare

coperta color 4+0,  standardul 02, 
240 pagini, Limba română; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

30840

LOTUL 2, Limba 
rusă

1 79800000-2 Varianta 1 tiraj 800 
exemplare

alb-negru standardul 01, 64 
pagini, Limba rusă; preţul pentru 
un exemplar (preț pentru tipar 
copertă, tipar text, broșare).

7190

2 79800000-2 Varianta 2 tiraj 800 
exemplare

coperta color standardul 01, 96 
pagini, Limba rusă; preţul pentru 
un exemplar (preț pentru tipar 
copertă, tipar text, broșare).

12160

3 79800000-2 Varianta 3 tiraj 800 
exemplare

coperta alb-negru 1+0, 
standardul 02, 144 pagini, Limba 
rusă; preţul pentru un exemplar 
(preț pentru tipar copertă, tipar 
text, broșare).

16718

4 79800000-2 Varianta 4 tiraj 800 
exemplare

coperta color 4+0, standardul 02, 
144 pagini, Limba rusă; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

17744

5 79800000-2 Varianta 5 tiraj 800 
exemplare

coperta alb-negru 1+0,  
standardul 02, 176 pagini, Limba 
rusă; preţul pentru un exemplar 
(preț pentru tipar copertă, tipar 
text, broșare).

20300

6 79800000-2 Varianta 6 tiraj 800 
exemplare

coperta color 4+0,  standardul 
02, 176 pagini, Limba rusă; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

21328

7 79800000-2 Varianta 7 tiraj 800 
exemplare

coperta alb-negru 1+0,  
standardul 02, 240 pagini, Limba 
rusă; preţul pentru un exemplar 
(preț pentru tipar copertă, tipar 
text, broșare).

27480

8 79800000-2 Varianta 8 tiraj 800 
exemplare

coperta color 4+0,  standardul 
02, 240 pagini, Limba rusă; preţul 
pentru un exemplar (preț pentru 
tipar copertă, tipar text, broșare).

28512
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

Alte informații:

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

Ianuarie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ___ din  ____._____.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
Numărul de telefon/fax 022-73-93-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@igc.gov.md   
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina VIZIR, tel. 022-73-93-68

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

https://achizitii.md
prin intermediul SIA RSAP (MTender)

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

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are 
misiunea de a apăra drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, 
asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și 
descoperire a infracţiunilor și contravenţiilor, de protecţie 
a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și 
combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării 
de urgenţă, de asediu sau de război.

II. Informații despre obiectul achiziției:
Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea estimată 
(fără TVA)

1 18000000-9 Echipament 
pentru militari loturi - Conform caietului de 

sracini 4 166 666,66

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu 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 corespunderea specificației tehnice și 
cerințele obligatorii solicitate

IV. Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

Ianuarie 2021 conform Planului anual de 
efectuare a achizițiilor publice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 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 fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://achizitii.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ___ din  ____._____.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
Numărul de telefon/fax 022-73-93-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@igc.gov.md   
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina VIZIR, tel. 022-73-93-68

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

https://achizitii.md
prin intermediul SIA RSAP (MTender)

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

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are 
misiunea de a apăra drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, 
asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și 
descoperire a infracţiunilor și contravenţiilor, de protecţie 
a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și 
combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării 
de urgenţă, de asediu sau de război.

II. Informații despre obiectul achiziției:
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea 
estimată 

(fără TVA)

1 30190000-7 Mașini și utilaje lot - Conform caietului de 
sracini 1 594 583,30

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 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 corespunderea specificației tehnice și cerințele 
obligatorii solicitate

IV. Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

Aprilie 2021 conform Planului anual de 
efectuare a achizițiilor publice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 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 fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://achizitii.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Anunţ de intenţie din 05.01.2021

Denumirea autorităţii contractante:Primaria com.Cosnita

Adresa:r-nul Dubasari,s.Cosnita,str.Pacii 51

Relaţii de contact: Tel:0248 44 491

Fax: 0248 44 491 e-mail:primaria.cosnita@mail.ru

Bunuri

Nr.
crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul 
intră sau nu 

sub incidenţa 
Acordului 

privind 
achiziţiile 

guvernamentale 
al Organizaţiei 

Mondiale a 
Comerţului

2 3 4 5 6 7

Procurarea produselor 
alimentare 15800000-6 1581200.00

Licitatie publica
Ianuarie ;iunie nu

Lucrări

Lucrari de reparatie a 
drumurilor locale 45233142-6 1298400,00 COP septembrie nu

Tel:0248
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 30 decembrie 2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Iurceni raionul Nisporeni

IDNO 1007601003611

Adresa s.Iurceni raionul Nisporeni

Numărul de telefon/fax 0264-49236 (fax)         0264-49238

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

Adresa de internet ale autorității contractante atitudine: 47.0786, longitudine: 28.2592 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bocan Ion 07837738 

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)

iurcenip@mail.ru

026449236

026449238

026449510

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)

De stat Administraţie Publică Locală de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Construcția unei porțiuni 
de drum din sat.Iurceni cu 
lungimea de 1.0km (Dealul 

Hîrbului)

km
Construcția unei porțiuni de drum 
din sat.Iurceni cu lungimea de 
1.0km (Dealul Hîrbului)

3171999,20

n Denumire lotul n

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preţ

mailto:iurcenip@mail.ru
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II. Alte informații:

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

10 ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_din_31.12.2020 

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  olga.apetrii@mail.ru; 
achizitiipublice17@gmail.com 

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

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

http://www.causeni.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)

 Consiliul raional Căușeni, administrație publică locală 
de nivelul II.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1  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

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

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

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

mailto:conscauseni@mail.ru
mailto:olga.apetrii@mail.ru;%20achizitiipublice17@gmail.com
mailto:olga.apetrii@mail.ru;%20achizitiipublice17@gmail.com
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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

20.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu √

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

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. 6 din 4 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

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

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

www.bnm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 500800000-
3

Servicii de mentenanța a 
echipamentelor de procesat 
și ambalat bancnote

1 serviciu Servicii de mentenanță a 
echipamentelor de procesat și 
ambalat bancnote

5 195 758,34

2 500800000-
3

Piese de schimb 
(achiziționarea la necesitate)

La necesitate Piese de schimb (achiziționarea la 
necesitate)

2 999 433,33

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

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

Nu □+
Da □

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

Nu □+
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înain-
tate, inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea economică și financiară;
- capacitatea tehnică și/sau profesională.

http://www.bnm.md
http://www.bnm.md


96

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 30 decembrie 2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei

IDNO 1007601009369

Adresa Or. Sîngerei, str. Independenței, 111

Numărul de telefon/fax 0 262 2 20 58/ 0 262 2 63 53

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul_raional_singerei@yahoo.com 

Adresa de internet ale autorității contractante www.singerei.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail UNGUREANU Lia, 0 262 2 32 85

sectia.economie.sg@gmail.com 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233141-9

Lucrări de intreținere, 
administrare si 
asigurare a circulației 
rutiere a drumurilor 
publice locale (de 
interes raional)

1 proiect

Lucrări de profilare a îmbrăcămintei 
rutiere din piată spartă, plombarea 
gropilor, transportarea și răspîndirea 
materialului antiderapant la 
sectoarele periculoase, curăţirea 
zăpezilor, combaterea gheţușului 
mecanizat, cositul vegetaţiei,  
instalarea, înlocuirea și reparaţia 
indicatoarelor de circulaţie, 
întreţinerea terasamentului și 
sistemelor de evacuarea a apelor; 
întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări 
neprevăzute: în caz de inundaţii, 
cu spălarea terasamentului și 
distrugerea podurilor, alunecări de 
teren etc..

2 917 239,43

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau aces-
ta 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 □

mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com
http://www.singerei.md
mailto:sectia.economie.sg@gmail.com
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cel mai scăzut preț

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Grigore CORCODEL ______________________

                                                                                                                                                                                         L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 30 decembrie 2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei

IDNO 1007601009369

Adresa Or. Sîngerei, str. Independenței, 111

Numărul de telefon/fax 0 262 2 20 58/ 0 262 2 63 53

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul_raional_singerei@yahoo.com 

Adresa de internet ale autorității contractante www.singerei.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
UNGUREANU Lia, 0 262 2 32 85

sectia.economie.sg@gmail.com 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233140-2

Lucrări de reparare 
a  drumului L 267.3 
Drum de acces spre s. 
Grigoresti (selectiv)

1 proiect

Strat de fundație din piatra 
spartă gr. 15cm, îmbracăminte 
din b/asfaltic gr.6cm, 
acostamente pe o lungime de 
760m; strat de egalizare gr.4cm, 
acostamente pe o lungime de 
40m

1 586 784,00

2 45233140-2

Lucrări de reparare 
a  drumului L 268 
Sloveanca - Romanovca 
(selectiv)

1 proiect

Strat de fundație din piatră 
spartă gr. 15cm, îmbracăminte 
din b/asfaltic gr.6cm, 
acostamente

1 757 500,00

3 45233140-2

Lucrări de reparare 
a  drumului L  282 R6- 
Vrănesti- Iezărenii Vechi 
(selectiv)

1 proiect

Strat de fundație din piatră 
spartă gr. 15cm, îmbracăminte 
din b/asfaltic gr.6cm, 
acostamente

7 025 230,00

mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com
http://www.singerei.md
mailto:sectia.economie.sg@gmail.com
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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 Cel mai scăzut preț

II. Alte informații:

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

Februarie - Martie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  INTENȚIE

nr.  17  din  16.10.2020 

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

IDNO 1006601001229

Adresa MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84

Numărul de telefon/fax (022) 25-24-81/(022) 25-24-81

Adresa de e-mail ale autorității contractante aarapma@army.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.army.md

Persoana de contact, numărul de tel./ e-mail  Stanislav POJAR, (022) 25-23-00/stanislav.pojar@army.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

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuhea
der=5

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării

 

II.  Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cant 
(buc) Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 34100000-8 Autoturisme 7 Autoturisme 2 147 000,00

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

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

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu pu-
tere de lege sau al unor acte administrative Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Conform art.18, 

LP nr.131/2015
IV. Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  05.01.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

IDNO 1007601010493

Adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33

Numărul de telefon/fax 022 24 25 01

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.dglca@cmc.md

Adresa de internet ale autorității contractante http://dglca.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Meteoglo Victoria

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

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

achizitii.dglca@pmc.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)

Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 34100000-8 Furgonete basculante 5 buc Furgonete basculante   2 916 000,00

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

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

	Nu 

Da □

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

	Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Preţul cel mai scăzut                     
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IV. Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru 

Sistem dinamic de achiziție 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

	Nu 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Conducătorul grupului de lucru:                                                  BURDIUMOV Ion     _________________    L.Ș.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție Vaccinuri pentru uz veterinar, antigenuri

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1592311904278

Data publicării: 16.06.2020

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21024640/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate - 

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 140 din 19.08.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire ÎM ”Autoritate Grup” SRL

IDNO 1012600005027

Date de contact 

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

MD-4572, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str.Păcii 68a

Telefonul de contact: +37379911113

E-mail: augrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 3 Tuberculin mamifer PPD  
pentru cercetarea bovinelor

33651690-1
150000 buc

558LD

25.09.2020

211 500,00

2 Lot 4 Tuberculin PPD aviar
800 buc

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

2. Alte informații:

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

Nu     

 

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

Nu       

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:augrup@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție Ustensile si consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor 
ANSA inclusiv recoltarea probelor, frigidere pentru probe

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1597651975452

Data publicării: 17.08.2020

Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597651975452

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate -

Nr. oferte primite

Total: 24

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 24

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. 164 din 
15.10.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ElaDum Pharma SRL

IDNO 1016600024547

Date de contact 

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

Strășeni, Cojușna, str. Centinarului, 2/c 

Telefonul de contact: 069097538

E-mail: eladumpharma@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 2

Alcool etilic 96%
33100000-1 1 200 litri 612LD  din 

06.11.2020 46 656,00

Denumire ICS «Farmina» SRL

IDNO 1002600010549

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Ciocana, 8/1 Telefonul de 
contact: 078944054

E-mail: tender@farmina.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 3

Seringa 1 ml

33100000-1

100 000 buc
611LD  din 
06.11.2020

115 848,002
Lotul 4

Seringa 5 ml
150 000 buc

3
Lotul 52

Spatule din lemn sterile
10 200 buc

mailto:eladumpharma@gmail.com
mailto:tender@farmina.md
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Denumire Soling SA

IDNO 1003600087058

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77/16, ap.(of.) 59

 Telefonul de contact: 022 800 830

E-mail: moldova_soling@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 5

Mănuși unică 

folosință 33100000-1
40 200 buc 610LD  din 

06.11.2020
156 210,00

2
Lotul 7

Cizme 1 buc = 1 pereche 100 buc

3
Lotul 17

Halat alb
400 buc

Denumire Electeh SRL

IDNO 1003600113045

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

mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 40/1, 
ap.(of.) 59 
Telefonul de contact: 061158931
E-mail: veracojocaru@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) Nu     

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract) Nu    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 9
Ladă frigorifică

33100000-1
272 buc

666LD  din 
02.12.2020 772 636,80

Lotul 60
Linguri de plastic sterile mare 10 100 buc

mailto:moldova_soling@mail.ru
mailto:veracojocaru@mail.ru
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Denumire Distrimed SRL

IDNO 1009600029081

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 14/4, ap.(of.) 27 

Telefonul de contact: 079771122

E-mail: victor.donea@distrimed.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 10

Combinezon protecție de unică 
folosință, densitatea 80gr

33100000-1 5 000 buc 613LD  din 
06.11.2020 425 000,00

Denumire LifeMed Group SRL

IDNO 1016600014720

Date de contact 

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

mun. Chişinău, Truşeni, str. Răzeşilor, 9 

Telefonul de contact: 079511992

E-mail: lifemedgr@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 11

Bahile

33100000-1

30 200 buc 

615LD  din 
06.11.2020 693 762,002

Lotul 25

Eprubetă
200 000 buc

3
Lotul 26

Vacutainer
300 000 buc

mailto:victor.donea@distrimed.md
https://www.infobase.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20Tru%C5%9Feni,%20str.%20R%C4%83ze%C5%9Filor,%209
mailto:lifemedgr@gmail.com
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Denumire Mic-Tan SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 44, ap.(of.) 34 

Telefonul de contact: +37367661200

E-mail: mic-tan@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 12

Sac polietilenă (pt probe) 400x600

33100000-1

10 000 buc

614LD  din 
06.11.2020 323 040,00

2
Lotul 29

Lingură spatulă
200 buc

3
Lotul 33

Balanță portativă de mînă
40 buc

4

Lotul 43

Pachet safeu din plastic 50x70 cm cu 
abreviere ANSA

1 500 buc

5

Lotul 44

Pachet safeu din plastic 1m x1,5m cu 
abreviere ANSA

1 500 buc

6

Lotul 45

Pungi din hârtie 50x70 cu abreviere 
ANSA

1 500 buc

7

Lotul 46

Banda adezivă cu abreviere ANSA 
lățimea 10 cm

300 buc

8
Lotul 53

Pungi din plastic sterile
10 200 buc

9
Lotul 55

Flacoane sterile
5 100 buc

10

Lotul 59

Cleste de bucatarie pentru prelevare 
probe

104 buc
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Denumire Eleamag SRL

IDNO 1006600057355

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 22/3, ap.(of.) 1 

Telefonul de contact: +37379120977

E-mail: eleamag@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 13

Stropitoare
33100000-1

120 buc
609LD  din 
06.11.2020 45 456,00

2
Lotul 35

Căuș din inox
40 buc

Denumire GBG-MLD SRL

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tighina, 65

 Telefonul de contact: 0/22/27-20-05

E-mail: liliana@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA
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1
Lotul 16

Bisturiu

33100000-1

100 buc

608LD  din 
06.11.2020 152 371,20

2
Lotul 23

Container prelevare probe
100 buc

3

Lotul 38

Pungi de polipropilenă sterile, 
autosigilante, 200x300

2 500 buc

4

Lotul 39

Pungi de polipropilenă sterile, 
autosigilante 300x400

2 500 buc

5

Lotul 47

Recipiente autosigilante, volumul 150-
200 ml

1 500 buc

Denumire S.R.L.Romedcom

IDNO 1004600066975

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Centru, str. Șciusev A., 16, ap.(of.) 6

 Telefonul de contact: 079807733

E-mail: romedcom@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 18

Halat albastru
33100000-1 400 buc 607LD  din 

06.11.2020 48 000,00

Denumire S.R.L.Medglobalfarm

IDNO 1016600000765

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 71

Telefonul de contact: 079807733

E-mail: medglobalfarm@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 19

Halat unică folosință
33100000-1 900 buc 606LD  din 

06.11.2020 22 500,00

Denumire ABC NEW BUSINESS FACTORY SRL

IDNO 1018600027379

Date de contact 

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

mun. Chișinău, Sîngera, str. Viilor, 22 

Telefonul de contact: 061074443

E-mail: victor.donea@distrimed.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 20

Mască protecție față de unică folosință
33100000-1 45 000 buc 605LD  din 

06.11.2020 70200,00

Denumire S.R.L. ECOCHIMIE

IDNO 1002600052156

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 85 

Telefonul de contact: 022109111

E-mail: info@ecochimie.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA
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1 Lotul 21

Trusă pentru echipament

33100000-1 80 buc 604LD  din 
06.11.2020

190 669,20

2 Lotul 22

Sigilii

5 000 buc

3 Lotul 27

Stativ/ suport eprubete

1 000 buc

4 Lotul 30

Frigider

15 buc

5 Lotul 56

Seturi pentru prelevarea probelor de 
sanitatie

10 100 buc

6 Lotul 57

Cutite din inox pentru prelevarea 
probelor

102 buc

7 Lotul 58

Cuțite din plastic sterile

33100000-1 10 100 buc 665LD din

02.12.2020

133 320,00

Denumire SA Tehoptimed

IDNO 1003600087162

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 19/a

Telefonul de contact: +37322473769

E-mail: tehoptimed@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 28

Pensetă chirurgicală
33100000-1 200 buc 603LD  din 

06.11.2020 9 760,00

Denumire Business Triumf SRL

IDNO 1019600010435

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Constructorilor, 84, ap.(of.) 23

Telefonul de contact: 061112134

E-mail: triumf.sales@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 34

Benzi, etichete de sigiliu
33100000-1 10000 buc 602LD  din 

06.11.2020 1 500,00

Denumire S.R.L. PARAMED GRUP

IDNO 1020600018646

Date de contact 

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

mun. Chișinău, Cricova, str. Nucarilor, 2 

Telefonul de contact: 068884420

E-mail: paramedgrup@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 36

Mini termometru de buzunar cu sondă 
detașabilă

33100000-1

40 buc

600LD  din 
06.11.2020 60 720,002

Lotul 37

Termo-higrometru pentu interior și 
exterior

40 buc

3

Lotul 41

Recipiente sterile autoclavabile pt 
alimente lichide de 500 ml

800 buc

Denumire S.R.L. TRIBESTAR FARM

IDNO 1014600033307

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

mun. Chișinău, Stăuceni 
Telefonul de contact: 079513553
E-mail: contabil@tribestar.eu

mailto:contabil@tribestar.eu
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Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 54

Containere (Vase din plastic cu capac)
33100000-1 10200 buc 601LD  din 

06.11.2020 110 160,00

3. 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 achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție
Lucrări de reparație a încăperilor clădirii blocului administrativ DTSA or. 
Cimișlia și reparația capitală a acoperișului blocului administrativ DTSA 
Soroca

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1599651471637

Data publicării: 09.09.2020

Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1599651471637

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 160 din 07.10.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire ”Arta Zidarului„ SRL

IDNO 1008605005403

Date de contact 

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

MD-4125, s.Mihailovca, r-l Cimișlia

Telefonul de contact: 069152186

E-mail: artazidarului.negru@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lot 1 Lucrări de reparație a încăperilor 
clădirii Blocului Administrativ DTSA 
Cimișlia

45200000-9
Conform 

anunțului de 
participare

586COP

28/10/2020

149 698,52

Denumire „ SRL,, Regina Lemn Plast»

IDNO 1010607000898

Date de contact 

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

MD-3033, s.Regina Maria, r-l Soroca

Telefonul de contact: 068322200

E-mail: mazur.elena74@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 2 Reparația capitală a acoperișului 
Blocului Administrativ DTSA Soroca 45200000-9

Conform 
anunțului de 
participare

587COP

28/10/2020

231 679,01

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

mailto:artazidarului.negru@mail.ru
mailto:mazur.elena74@mail.ru
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2. Alte informații:

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

Nu     

 

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

Nu       

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție Echipament și ustensile de uz veterinar

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605014709144

Data publicării: 10.11.2020

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1605014709144?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 6

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. 229 din 27.11.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire «AV Electronic» S.R.L.

IDNO 1012600025568

Date de contact 

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

mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 3

Telefonul de contact: 069023925

E-mail: cristina.tertea@ab.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2

Congelator

39711120-6 40 buc

664COP  din

02.12.2020

114 800,00

3. 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 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:cristina.tertea@ab.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție Calculatoare, imprimante, periferice/accesorii.

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596708561427

Data publicării: 06.08.2020

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1596708561427?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4

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. 165 din 15.10.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire „XONTECH Systems„ SRL  
IDNO 1018600044509
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2012, str. Alexandru cel Bun 85, mun. Chișinău

Telefonul de contact: 022876584

E-mail: office@xontech.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1

Calculatoare

30200000-1 47 buc

624LD din

13.11.2020

623 880,00

Denumire FPC ”Aproservice-X” SRL.
IDNO 1002600054286
Date de contact 

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

MD-2071, str. Nicolae Costin, 4/2, mun. Chișinău

Telefonul de contact: 068880069

E-mail: dumitru.xerox@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 2

Imprimante
30200000-1 18 buc 578LD din 

23.10.2020 134 904,00

mailto:office@xontech.md
mailto:dumitru.xerox@gmail.com
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Denumire ”BTS PRO” SRL

IDNO 1018600044509

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

MD-2069, str. Ion Creangă 6/V, mun. Chișinău
Telefonul de contact: +37378499740
E-mail: bg@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lotul 3
Periferice/ Accesorii

30200000-1 577LD din
13.11.2020 39 894,00

Tastatură cu fir 46 buc

Mouse cu fir 80 buc

Mouse fără fir 8 buc

Sursă de alimentare 25 buc

Switch cu 8 porturi 12 buc

Router WIFI 3-in-1 6 buc

Boxe, USB 20 buc

Ciocanas lipit tip stație cu termoregulare 1 buc

RJ45 Modular Plug 3 buc

DVD-R 4,7GB 16X 25pack shrink 1 buc

Cable -1.8M HDMI 5 buc

Cablu imprimantă USB2.0 Am-Bm 3m 15 buc

APC Electronic Cable UTP Cat.5E 305 m

Pastă termală 2 buc

Baterii reîncărcabile (AAA) 900 mAh 4 buc

mailto:bg@bts.md
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3. 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 achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1013601000082

Adresa MD2009 mun.Chişinău, str.Kogălniceanu, 63

Număr de telefon/fax 022-26-46-48 

E-mail info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ansa.gov.md

Persoana de contact Nicolae Casîm

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii 
produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri   

Obiectul de achiziție Articole de menaj, de uz casnic și gospodăresc (repetat)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1598351189646

Data publicării: 25.08.2020

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1598351189646?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 35 din 15.06.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire ”Rodital Lux” SRL

IDNO 1002600050071

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

MD-2081, str.Ștefan cel Mare, l4/l, s. Bubuieci, mun. Chișinău
Telefonul de contact: 079414589
E-mail: grozavu_angela@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 1 Echipament pentru curățare 
și menaj/ obiecte de gospodărie 39220000-0 552 COP 

21.09.2020 206 120,58

Burete pentru vase 820 buc

Burete metallic 375 buc

Căldare cu mop 120 buc

Coș de gunoi din metal 240 buc

Lavete universal 740 buc

Lavetă podea 50x60 cm 15 buc

Şerveţele din vîscoză- 30 buc

Mănuși din material(1 buc= 1 perechi) 6 buc

Mănuși pentru menaj

1 buc=1 pereche
970 buc

Mătură cu făraș 125 buc

Mătură mălai 290 buc

Mop 230 buc

Mop pt teu, microfibră 20 buc

Perie pentru vopsea 205 buc

Perie pentru var 190 buc

Perie pt covoare 8 buc

Saci pentru gunoi 60 l 915 buc

Saci pentru gunoi 35 l 1550 buc

Saci pentru gunoi 120 l 115 buc

Saci polietilenă 50 kg 1090

Perii de spălat wc 50 buc

Teu mare de spălat auto 2 buc

Cuier pt haine 20 buc

Pahare de unica folosinta carton(1 set= 
100pahare) 11500 buc

Vopsea pt podea, cafenie (3 litri) 10 buc

Vopsea pt fasada, alba (10litri) 5 buc

mailto:grozavu_angela@mail.ru
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2

Lotul 3 Detergenți și produse de 
curățat

Clorură de var 100% 670 kg

Înălbitor, 1 litru 680 buc

Soluție pentru covoare 170 buc

Soluție curățare geamuri 480 buc

Soluție  pentru parchet 190 buc

Detergent pentru vase 5 litru 460 buc

Soluție pentru gresie și faianță 5 litri 410 buc

Detergent rufe spălare automată 6 kg 80 buc

Detergent rufe spălare manuală 6kg 100 buc

Detergent WC 590 buc

Odorizant pentry aer 400 buc

Odorizant WC, bile 200 buc

Praf de curățat pentru curățarea 
suprafețelor 500gr. 485 buc

Săpun lichid (de 5l ) 480 buc

Spray anti-calcar 190 buc

Spray mobile 100 buc

Sare tehnica 25kg 3 buc

Dozator pt sapun 20 buc

Sodă caustic 50 kg

Odorizant auto lichid ~10 ml 50 buc

Denumire ”Deniadi” SRL
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 
14/2, ap.(of.) 40

Telefonul de contact: 069952548

E-mail: deniadi_antonela@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie  Nu      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu      

mailto:deniadi_antonela@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, inclusiv TVA

1

Lotul 2 Hîrtie igienică și șervețele

39220000-0

551 COP 

21.09.2020

79 946,58

Hîrtie igienică 4335 buc

Hîrtie șervețele rulon

(set din 2 buc, 1 set=1buc.) 
1124 buc

Șervete din bumbac pentru veselă 400 buc

Șervețele de masă 916 buc

Șervețele umede 760 buc

Prosoapele de hartie ZZ H3, 2str, 
23*23, 250/20, Albe 700 buc

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

4. Alte informații:

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

Nu     

 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr .din_23.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

 Institutie medico-sanitara

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri 
Servicii * 
Lucrări 

Obiectul de achiziție    Servicii supraveghere tehnica Reconstructia blocului 
operator

Anunțul de participare

Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1604648748939/21030345

Data publicării:27.10.2020

Link: Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1604648748939/21030345

Criteriul de atribuire utilizat

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

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

Nr. oferte primite

Total:4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:

De la operatori economici dintr-un alt stat:

Pe cale electronică:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1604648748939
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1604648748939
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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. 30.09 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire
  Tehnosav SRL

IDNO  10-09600039347

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1   Servicii supraveghere tehnica 
Reconstructia blocului operator

71247000-1   1 56 din 
10.12.2020 

   886800.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr._7_  din _21.12.2020_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia de Studii Economice

Localitate m.Chișinău 

IDNO 1007600005951

Adresa str.Bănulescu Bodoni, 61

Număr de telefon/fax 022-402-920

E-mail achizitii.ase@gmail.com

Adresa de internet www.ase.md

Persoana de contact Mînăscurtă Constantin

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică de învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație în cantina bl.B al ASEM în vederea unui HUB studențesc

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1604568155936

Data publicării: 05.11.2020

Link:  https:// ocds-b3wdp1-MD-1604568155936-EV-1604569840125  

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: 14

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 14
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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 de evaluare 
a grupului de lucru nr. 11 din 03.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire  ”Verilarproiect” SRL

IDNO 1002600002678

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

m.Chișinău, str.Academiei, 17A
Email: verilar@list.ru
022-72-85-42/022-72-09-48

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări de reparație în cantina bl.B al 
ASEM în vederea organizării unui HUB 
studențesc

45400000-1 1 05/20 din 
14.12.2020 2197378,92

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț de atribuire

a contractului de achiziții publice

Nr. 3006-26 din 24 decembrie 2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică

Localitate MD 2012, mun. Chișinău

IDNO 1010600034203

Adresa str. Al. Pușkin nr. 42B

Număr de telefon/fax 022 / 820 021

E-mail oxana.bulicanu@egov.md

Adresa de internet http://www.egov.md

Persoana de contact Oxana Bulicanu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate -

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Mobilier

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1606325112438

Link-ul: MTender Public Portal - mtender.gov.md

Data publicării: 26.11.2020

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai mic preț 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

1. Limani-Grup SRL 

2. VMS-COMPANIE

3. Stejaur SA 

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: toate ofertele au fost depuse electronic prin intermediul 
SIA RSAP.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606325112438?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.3006–23 din 14 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire VMS-COMPANIE

IDNO 1006602003242

Date de contact 

mun.Bălți, str. Dostoevschi 16/45

Tel: 0-693 710 44

E-mail: vmscompanie@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  Nu

Subcontractanți Nu
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, lei MD, 

inclusiv TVA

1 Lot.2: Mobilier (mese, 
dulapuri etc.) 39100000-3 96 buc nr. 3009-284 din 

23.12.2020 404 600,00

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 Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din  24.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa Str. Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax 022-250-809

E-mail 022-250-809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri , cod CPV: 33600000-6

Obiectul de achiziție Substanțe medicamentoase și consumabile pentru producere

Anunțul de participare
ocds-b3wdp1-MD-1605259162347 / 21030760

Data publicării: 13.11.2020

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1605259162347?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 18.12.2020 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertann:

1.1. 

Denumire Policontract SRL

IDNO 1003600068776

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
(022)  422 455, policontract@mail.ru

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605259162347
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605259162347?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605259162347?tab=contract-notice
mailto:policontract@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Nu        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu    

Loturile atribuite:

Nr. Denumirea Parametrii Unit Cant Sumacu TVA Număr și data 
contractului

13 substante 
medicamentoase

Peroxid de hidrogen 35% 
- Medicinal, vas 20-35 kg, 
ambalaj întunecat, supapă p/u 
presiune, inel de protecție

kg 10000 172 800,00 Contract 

Nr. 59

Din 21.12.2020

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 □        

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

Nu      

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț de atribuire

a contractului de achiziții publice

Nr. 3006-28 din 30 decembrie 2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică

Localitate MD 2012, mun. Chișinău

IDNO 1010600034203

Adresa str. Al. Pușkin nr. 42B

Număr de telefon/fax 022 / 820 021

E-mail oxana.bulicanu@egov.md

Adresa de internet http://www.egov.md

Persoana de contact Oxana Bulicanu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate -

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziție
Servicii de suport și întreținere tehnică a platformei

Guvernamentale de Plăți Electronice

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1606920475288

Link-ul: MTender Public Portal - mtender.gov.md

Data publicării: 02.12.2020

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai mic preț 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate -

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

1. QSystems S.R.L.

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: oferta a fost depusă electronic prin intermediul SIA 
RSAP.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606920475288
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606325112438?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.3006-25 din 24 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire QSystems S.R.L.

IDNO 1002600023541

Date de contact 

Republica Moldova, MD-2001, mun.Chișinău, strada. bd. Ștefan 
cel Mare  și Sfint, nr. 73/1

Email: office@qsystems.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  Nu

Subcontractanți Nu
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, lei MD, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr. 1: Servicii de 
gestionare informatică 72510000-3 12 luni nr. 3009-289 din 

30.12.2020

1 599 840,00

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

a Contractului de achiziții publice

Nr.  40/A/2020  din 21.12.2020 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanța a SIA ”e-Cancelaria”.

Cod CPV 72212311-2

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor 
de prețuri)

În temeiul art.56 alin (1) pct. (c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice,  s-a inițiat și s-a desfășurat procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind 
achiziționarea: Servicii de mentenanță a Sistemului informațional 
automatizat „e-Cancelaria”. Solicitare de participare a fost expediată 
autorului și dezvoltatorului sistemului în persoana dlui Ion SILVESTRU, 
care este angajat al INFOSOFT-MAX SRL, în calitate de Administrator. 
Momentan nu există nici un acord de transmitere  a careva drepturi (de 
modificare, prelucrare, adaptare etc)  către terțe persoane.

Nr. procedurii de atribuire 
 nr.1/2021

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 18.12.2020 Ora: 08.30

Anunț de intenție publicat în BAP Nu □   
Da □   

Data:

Link-ul:

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□ licitație 
electronică□ catalog electronic□
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Sursa de finanțare

Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 40 000,00

3. Operatorii economici cărora li s-au trimis invitații de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data expedierii invitației de participare de participare
1. „INFOSOFT-MAX” S.R.L. nr.29/3026 din 16.12.2020

4. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 

Data solicitării clarificărilor -
Denumirea operatorului economic -
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului

-

Data transmiterii -
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentației de atribuire Nu □   Da □   

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

Indicați sursa utilizată și data publicării:

Transmise operatorilor economici înregistrați Data:  
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit

Nu □ 

Da □    Cu ________ zile

5. Până la termenul-limită (data 17.12.2020, ora_16:00), au fost depuse _1_ oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii
1. „INFOSOFT-MAX” S.R.L. 1018600045001 Ion Silvestru

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 18.12.2020 ora 08.30
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7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea 
operatorilor 

economici

Specificații 
ehnice
(F4.1) 

Propunerea
Financiară 

preliminara
 Fără TVA

Demonstrarea 
experienței 
în domeniul 

mentenantei SIA

Existența 
resurselor 
umane cu 

competențe 
solicitate

Specificații 
de preț
(F4.2)

„INFOSOFT-MAX” 
S.R.L.

A fost indicat 
conform 
caietului de 
sarcini

46080,00 + + +

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării) 

6. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot        
□                           Pentru mai multe loturi cumulate    □

Pentru toate loturile                                

Alte limitări privind 
numărul de loturi 
care pot fi atribuite 
aceluiași ofertant

Justificarea deciziei de 
a nu atribui contractul 
pe loturi

7. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul 
în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de 
atribuire)

preţul cel mai scăzut                     □                       

cel mai bun raport calitate-preţ                       

cel mai bun raport calitate-cost     □              

8. Informația privind ofertele examinate:

Nr. 
lot Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Ca
nt

it
at

ea

Operatori economici

Infosoft-Max  S.R.L.

Suma

fără  TVA

(ofertă 
preliminară)

Suma fără TVA

(oferta finală)

Servicii de mentenanța a SIA ”e-Cancelaria”. luni 12 46080,00 46080,00
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9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în 
documentația de atribuire s-a solicitat: 

Operatorul economic Documentul și/sau 
informația solicitată  Data transmiterii Răspunsul operatorului economic

- - - -

10. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația 
de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: ___________-____________________________

Data prezentării documentelor confirmative: __________-____________________________

Denumirea 
operatorului 

economic

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 
documentației de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul 1 Oferta comerciala 
finală

Lei fără TVA

Specificații de 
preț

(F 4.2)

Specificații 
tehnice 

(F4.1)

Echipa de 
proiect

Demonstrarea 

Experienței 
în domeniul 

mentenanței SIA

„Infosoft-Max” SRL 46080,00 + + + +

11. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul economic 
desemnat câștigător Cantit 

Prețul total 
fără TVA

lei MD

Prețul total 

cu TVA

lei MD

Servicii de mentenanța a SIA 

„e-Cancelaria”.
„INFOSOFT-MAX” SRL 1 sistem 46080,00 46080,00

12. Contractele de achiziție încheiate:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului Cod CPV

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractuluifără TVA cu TVA

lei MD

1 „INFOSOFT MAX” 
S.R.L. nr.174/SS/2020 18.12.2020 72212311-2 46080,00 46080,00 31.12.2021

13. Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.            

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea con-
tractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestațiilor, aceas-
tea au fost examinate şi soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării pro-
cedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.32 din 30 decembrie 2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md

Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □

Servicii □    x

Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a documentației de proiect

Anunțul de participare h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1605615772710

Data publicării: conform SIA RSAP

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1605615772710

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 □ 
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Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: x

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. 62 din 15 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „GEOCONSTRUCT” S.R.L.

IDNO 1005600046006

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) mun.Chișinău,  str.Mt.Gurie Grosu 3, ap.36 geoconstruct@mail.ru

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 Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de elaborare a documentației 
de proiect 71200000-0 3 buc. 64–CA/20

15.12.2020 180 000,00

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 □     x   
Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
MD-2010, 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 -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:geoconstruct@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md


146

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.33 din 30 decembrie 2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007601010493

Adresa Str. Mihai Eminescu, 33

Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72

E-mail achizitii.dglca@cmc.md

Adresa de internet www.dglca.md

Persoana de contact Colodroțchi Nina

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □x
Servicii □      
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Echipamente de protecție

Anunțul de participare
Nr.https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606139784349

Data publicării: conform SIA RSAP

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606139784349

Criteriul de atribuire utilizat

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: x
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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. 61 din 08 decembrie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire „SOLING” S.A.

IDNO 1003600087058

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.KoGalniceanu 76, of.4

Tel.: 022 800 830, fax: 022 999 722

e-mail: moldova_soling@mail.ru

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 Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Măști pentru protecție 33100000-1 50000 buc
Nr.65-CA/20 din 

15.12.2020 144 398,802 Mănuși 33100000-1 10000 buc

3 Ecran de protecție 33100000-1 100 buc
2.

Denumire „ELADUM PHARMA” S.R.L.

IDNO 1016600024547

Date de contact 

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

MD-3715, r-nul Strășeni, s.Cojușna, 

str.Centenarului 2/C

Tel.: 069927773

e-mail: eladumpharma@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □  x 

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

mailto:moldova_soling@mail.ru
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1 Soluție dezinfectant 5,0 ml 33100000-1 5 buc Nr.66-CA/20 din 
15.12.2020 4860,00

2 Soluție dezinfectant 0,5 ml +dozator 33100000-1 140 buc

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

MD-2010, 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 -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12  din 29.12.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate Or.Călărași
IDNO 10076010090004
Adresa Str.M.Eminescu,19 or.Călărași 
Număr de telefon/fax 0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52
E-mail abejenari@yahoo.com
Adresa de internet www.calarasi-primăria .md
Persoana de contact Ana Bejenari
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Administrație publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri X       

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru a I jumătate a anului 2021

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1604923241465

Data publicării: 09.11.2020

Link: achiziții.md   21030446

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică x 

Nr. oferte primite

Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: X

http://www.calarasi-primăria
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 17  din 08.12.2020  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL,,Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Columna,170 tel. 022 84-33-70

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     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul 1 Carne de pui congelat 

Lotul 8 Ouă de găină

Lotul 16  sucuri naturale 

15800000-6 1 buc. Nr.246  din 
17.12.2020

118062,0

42140,00

13341,00

 Total 173543,00

Denumire SRL,,Villa Prodotti ”

IDNO 1016600007719

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.M.Spătari,19 tel.022 84-63-33

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     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 2 Șold de curcan dezosat
Lotul 4 Carne de porc refregirată 15800000-6 1 buc. Nr.249  din 

17.12.2020
55200,00
112449,60

Total  167649,60
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Loturile atribuite:

Denumire SRL,,Serolan”

IDNO 1007609000465

Date de contact 

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

Or.Călărași,str.Bojole,58/2 tel.0244 2-26-48

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     

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 5   Produse de panificație 15800000-6 1 buc. Nr.247  din 
17.12.2020 85390,00

Denumire ÎCS,,Lapmol”SRL

IDNO 1002600024308  

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,str.Uzinelor,17

 tel.022 41-07-65

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, inclusiv 
TVA

1   Lotul 7   Produse lactate 15800000-6 1 buc. Nr. 245  din 
17.12.2020 338305,00

Denumire
SRL,,BAGUETTE ”

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Voluntarilor,15 022 40-71-00; 022 40-71-01

Întreprindere mică sau mijlocie Da x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x      
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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, inclusiv 
TVA

1

Lotul 3 Carne de vițel, refrigerată

15800000-6 1 buc. Nr.242  din 
17.12.2020 59400,00

Total  59400,00 
          

Denumire SRL,,CREDOPRIM”

IDNO 1003600026963

Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Vasile Badiu,20

Telefon: 022 46-55-69

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, inclusiv 
TVA

1

Lotul 6 Brânză cu cheag tare

Lotul 10  Brînză cu pasta moale

15800000-6 1 buc. Nr.244 din 
17.12.2020

26245,00

18000,00

44245,00

Denumire SRL,,Telemar”

IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

mun.Chișinău,str.Uzinelor,21/1 

Telefon: 022 47-90-98

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     
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 9          Pește congelat  și sărat 15800000-6 1 buc. Nr.248  din 
17.12.2020 43020,00

Denumire SRL,,Costodar  Impex”

IDNO 1019600024858

Date de contact 

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

mun.Chișinău, or.Codru,str.Haiduelor,32/14   tel. 067300457

 

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, inclusiv 
TVA

1

Lotul 11 Diverse produse alimentare

Lotul 12  Crupe 

Lotul 13 Diverse produse alimentare

Lotul 14 Uleiuri vegetale 

Lotul 15 Gem,magiun și dulceață

Lotul 17 Legume în stare proaspătă

Lotul 18 Fructe în stare proaspătă

Lotul 19 Legume murate  

15800000-6 1 buc. Nr.243 din 
17.12.2020

56492,31

46228,80

36957,51

15315,60

11121,30

161041,04

69204,40

24058,20

Total 420419,16
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4.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 
(contractele) 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605691659904 din 28.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală trasport public si căi de comunicaţie  

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007601009657

Adresa str. S.Lazo 18

Număr de telefon/fax 20-46-78

E-mail 20-46-58

Adresa de internet mihaelabejanmb@gmail.com

Persoana de contact Bejan Mihaela

Tipul autorităţii contractante şi obiectul 
principal de activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului contractului de achiziţie/
acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziţie Responsabil tehnic privind supravegherea lucrărilor 2 Loturi

Anunţul de participare ocds-b3wdp1-MD-1605691659904

Data publicării: 16.11.2020 

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030804/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  

Nr. oferte primite Total: a fost depuse: au depus oferta 3 ofertanţi

Sursa de finanțare
Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 398 383,14 MDL

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei gru-
pului de lucru nr. 1 din 11.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică ofertantului:

Denumire

Lotul 1
 Î.I„Clipa Simion”
Lotul 2
Î.M”Direcţia construcţii capitale”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605691659904
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605691659904
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IDNO

Lotul 1
1014600006578
Lotul 2
1002600047080

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

or.Ștefan Vodă, str.Valea Verde, 56, ap.(of.) 2, 
MD-4201, Telefon: 069260 511,
E-mail: simion_clipa@yahoo.com
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 100,
MD-2004, Telefon: 022238695, 
E-mail:office@dcc.md, 
http://www.dcc.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociaţie de operatori economici 
(societate mixtă, consorţiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanţi
(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu  

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 1 “Reparaţia capitală a str.Ion Creangă 
(tronson cuprins între str. Alba-Iulia și bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt) mun.Chisinau”

71520000-9 1
Nr. 69/20

din 17.12.2020 342 000,00

2

Lotul 2 “Reconstrucţia reţelelor de contact 
pentru virarea și dezvoltarea liniilor de 
troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore 
Vieru pâna la str. Vasile Alecsandri mun.
Chisinău”

71520000-9 1
Nr. 66/20

din 17.12.2020
82 514,12

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

2. Alte informaţii:

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

Nu      

       

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

Nu    

Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante
Notă:Anunţurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informaţia cu privire la finalizarea procedurii de achiziţie publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului 
câştigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).

mailto:simion_clipa@yahoo.com
http://www.yellowpages.md/statistics/company_site_click/17124/http:/www.dcc.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1/5     din_23.12.2020__                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎS”Întreprinderea Silvo Cinegetică Cimişlia”

Localitate or.Cimișlia

IDNO 1004605003629

Adresa or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 11

Număr de telefon/fax 0241 23592

E-mail silvocimislia@mail.ru

Adresa de internet http://cimislia.silvicultura.md

Persoana de contact Sveatoslav Prodan

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1606822888190

Data publicării: 01.12.2020

Link:  HTTPS://ACHIZITII.MD/RO/PUBLIC/TENDER/21031656/

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606822888190
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _1/2___ din 16.10.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.M.”TIREX PETROL” S.A.

IDNO 1003600008275

Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Armenească 28, card@tirexpetrol.com, 
068606090 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Denumire lot nr. 1 09000000-3
Ben. 15000 lit.

Mot.15000 lit.
1/3 23.12.2020 396150.00

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:card@tirexpetrol.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 30.12.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria or. Floresti

Localitate or. Floresti

IDNO 1007601007192

Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), or. Floresti, str. Stefan 
cel Mare si Sfint 32

Număr de telefon/fax 0250-22244

E-mail primariafloresti8@gmail.com

Adresa de internet www.primariafloresti.md

Persoana de contact Barbălat Oxana, tel. 0250-2-18-56,+373 60152010

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL nivel II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Construcţia segmentului aducţiunii Gura Căinarului Florești amplasat 
în or. Florești str. Independenţei nr.23/16

Anunțul de participare Nr.: MD-1600857471589 

Data publicării: 23 sept 2020

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21028593/lot/11470880/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 5 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 oferte

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 5 oferte

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600857471589
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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. 9 din 23.11.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Fedion Com

IDNO 1004607000666

Date de contact 

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

MD-5200,or. Drochia, str. Bretela de Circulaţie, 1 telefon: 
+373067331100, e-mail fedion-com@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Construcţia segmentului aducţiunii 
GuraCăinarului Floreşti amplasat în or. 
Floreşti str. Independenţei nr.23/16

45300000-0 1 lot 119/29.11.2020 695410,20

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

2. Alte informații:

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

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

Nu        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45300000-0
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9 din 22 decembrie 2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Valea Perjei

Localitate r-ul Taraclia s.Valea Perjei

IDNO 1007601008269

Adresa Str. Lenin 190

Număr de telefon/fax 0291 47 2 36/0291 47 2 38

E-mail primariavaleaperjei@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact Nereuța Ivan E.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația Deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție autogreider

Anunțul de participare
Nr.: 21030178

Data publicării: 03 noiembrie 2020

Link: ocds-bwdp1-MD-1604394882622 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 13 din 27 noiembrie  2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Ravitan”

IDNO 1004601000033

Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Saharov 11 of.62

Tel.022855252 marketing@auto.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Autogreider 43221000-8 1 buc Nr.45 din 
07.12.2020 1350000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12 din 23.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M.Piața Centrală

Localitate Mun.Chișinău

IDNO 1003600056726

Adresa mun.Chișinău, str.Varlaam,63

Număr de telefon/fax 022 277 599/022 277 924

E-mail achiziții.piatacentrala@gmail.com

Adresa de internet

Persoana de contact Voinovan Viorica

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Înterprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru
Bunuri         

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare, perioada noiembrie-decembrie

Anunțul de participare

Nr.: 21029654

Data publicării: 21.10.2020

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029654/

 

ocds-b3wdp1-MD-1603267071340

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite

Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat:- 

Pe cale electronică: 0

https://achizitii.md/ro/public/tender/21029654/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603267071340
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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.34 din 10.11.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”PRODUSE DE FAMILIE”SRL

IDNO
1010600010111

Date de contact 

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

022 550239, 079708344 

mun.Chișinău,str.Cetatea Albă 176

viorel.iacovet@filletti.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 ”DANT AGRO”SRL

IDNO 1003609001903

Date de contact 

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

023692373, 060291119, 069525556

s.Pîrlița, r-nul Ungheni 

dantagro@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1

1 Carne de vită 15800000-6 500kg 60/COP din 
17.09.2020 52000,00

Lotul 2

2 Ouă de găină, clasa A 15800000-6 10000buc 61/COP din 
17.09.2020 54000,00

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



165

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0212 IANUARIE 2021,MARȚI

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din   14.12. 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Heciul Nou, r-nul. Singerei
Localitate s.Heciul Nou, r-nul. Singerei
IDNO 1007601002290
Adresa s.Heciul Nou, r-nul. Singerei
Număr de telefon 0262-57-368
Număr de fax 0262-57-368
E-mail primariaheciulnou@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 067580772

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitatie publica
Nr. procedurii 561/16
Data deschiderii ofertelor 1  noiembrie 2016
Nr. BAP  78
Data publicării în BAP 11 octombrie 2016
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

	Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare si 
statia de epurare din sat. Heciul Nou, r-ul Singerei

Cod CPV 45247130-0
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

	Nu □

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: Fondul Ecologic National, Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului

Operatorului economic cîștigător SRL “Atractiv Invest”, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 39 
of.470, telefon 069-067-746, email: atractivinvest@mail.ru

Date de contact ale  operatorului economic 069-067-746

Nr. contract de achiziție 60

Data contract de achiziție 15.11.16

Valoarea contractului de achiziție 12 709 014.84 lei (inclusiv TVA)

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție

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 Lipsa finantarii
Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

	Da □

Acord-Aditional nr. 1 din 24.03.2020 cu privire la majorarea 
valorii contractului.

Alte informații relevante

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

Ca urmare a desfăşurării Licitaţiei Publice Nr. 561/16  din 01.11.2016, a fost încheiat contractul de antrepriză 
Nr. 60 din 15  noiembrie 2016 cu operatorul economic SRL “ Atractiv Invest” pentru Lucrari de constructie a 
retelelor exterioare de canalizare si statia de epurare din sat. Heciul Nou, r-nul Singerei.

Valoarea totala a contractului de antrepriza în urma ajustării din anul 2020 constituie 12 709 014.84  lei, 
inclusiv TVA.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Retinerea finantarii de catre Fondul Ecologic National.

I. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Din cauza reținerii finanțării de la Fondul Ecologic National, nu a fost posibil de a executa Lucrari de constructie a 
retelelor exterioare de canalizare si statia de epurare din sat. Heciul Nou, r-nul Singerei  in termenul stabilit la cap.3 
pct.3.1 din Contract.

II. Rezultatele examinării:

Modificarea prevederilor pct. 3.1. din contractul de antrepriza nr. 60 din 15 noiembrie 2016 cu 12 luni si anume pina la data de 
31.12.2021.

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

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1  din  30.12.2020 .

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon (022) 250-809

Număr de fax (022) 250-704

E-mail oficial achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Serviciul achiziții publice 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse parafarmaceutice - 2020

Cod CPV 33600000-6

Valoarea estimată a achiziției, fără TVA 7 859 965,50 MDL

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1575902612455?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 9 dec 2019, 17:04

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al UE 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 se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu □    Da □

Sursa de finanțare
Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □     Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 11.03.2020 

Denumirea operatorului economic SRL «AZICA-GRUP»

Nr. și data contractului de achiziție
Nr: 198

Data: 30.03.2020

Valoarea contractului de achiziție
fără TVA:         98 768,00

inclusiv TVA:   118 514,40

Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție La comandă, după necesități, în decurs de 24 ore, pe 
parcursul anului 2020

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575902612455
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575902612455?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575902612455?tab=contract-notice
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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

- Pct.36 Regulament cu privire la activitatea grupului 
de lucru pentru achiziții, aprobat prin HGRM nr.667 din 
27.05.2016; 

- Pct.12.3 al Contractului de achiziție.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 Modificarea termenului de valabilitate al contractului până la data de  31.03.2021 .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Reieșind din situația instabilă cauzată cu răspândirea virusului de tip SARV-COV19, au fost reduse 
serviciile de acordare a asistenței medicale populației și ca urmare reducerea achiziționării consumabilelor 
chirurgicale cu destinația non-COVID pentru perioada contractuală – 2020. Astfel, livrarea cartușelor cu 
cantitatea practic totală a contractului până la data de 31.12.2020 este imposibilă .

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind  Modificarea termenului de valabilitate al contractului cu prelungire până la data de 
31.03.2021 . 
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