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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1   din  05.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca

IDNO 1007601010699

Adresa mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5

Numărul de telefon/fax 0230 220 58;  22088/ 22098

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

Adresa de internet ale autorității contractante WWW.soroca.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stavița Galina/ 0230 22088/ galina.stavita@mail.ru

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

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

WWW.achizitii.md

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Consiliul Raional Soroca

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (lei)

(pentru fiecare lot 
în parte)

1 45200000-9
Lucrări de reparație și întreține-
re a drumurilor publice pentru  

anul 2022 

Conform caie-
tului de sarcini

Lucrări de reparație și între-
ținere a drumurilor publice 
pentru  anul 2022

16007315

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

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

Nu +

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 fără TVA cu corespun-
derea cerințelor solicitate

http://WWW.achizitii.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

  II-III trimestru 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
din 10.01.2022 

privind “Achiziționarea medicamentului Alteplasum necesar  
IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022”  

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chiși-

nău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490

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

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

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de 
achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile 

sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fieca-
re lot în parte)

1 33600000-
6

Alteplasum 50 
mg+50 ml 200 flacoane

ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+-
solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea 
de masura flacon. Se acceptă medicamente 
autorizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). *Ofertantul va prezenta 
o declarație prin care se garantează că 
termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) al medicamentelor va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel initial pentru medica-
mentele cu un termen total de valabilitate de 
2 ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu un termen 
total de valabilitate de pînă la 2 ani (confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului). 

1 380 000,00 lei
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Valoarea totală estimată, fără TVA 1 380 000.00 lei

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

10.01.2022

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.  1 din 04.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură; 

IDNO 1010601000092

Adresa AIPA – mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 162

Numărul de telefon/fax
Tel:  022 222 786

022 222 774

Adresa de e-mail a autorității contractante
aipa@aipa.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.aipa.gov.md  

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Mihaela Veveriță

mihaela.veverita@aipa.gov.md

022 222 774

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

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

https://mtender.gov.md/ 

aipa@aipa.gov.md 

mihaela.veverita@aipa.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1

09
10

00
00

-0

Produse petroliere

20 500 litri 
motorină;

4000 litri be-
niznă A-95; 

3000 litri Mo-
torină ECTO

Produse petroliere, conform nece-
sităților Agenției de Intervenție și 
Plăți pentru Agricultură pentru 

anul 2022.

412 500 lei MDL

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scazut și corespunderea cerințelor 

de calificare
 
 
 

mailto:aipa@aipa.gov.md
mailto:mihaela.veverita@aipa.gov.md
https://mtender.gov.md/
mailto:aipa@aipa.gov.md
mailto:mihaela.veverita@aipa.gov.md
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Alte informații:

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

Ianuarie-Ferbruarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __3__din__04 ianuarie 2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Ialoveni
IDNO 1007601008568
Adresa Str.Alexandru cel Bun nr.45
Numărul de telefon/fax 268 85-211, 268 22484
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.ialoveni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Palii , 268 85-211

elena.palii1964@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

M-Tender,www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publica locala de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-6
Lucrari de repara-
tie drumurilor din 

orasul Ialoveni 

Conform 
caietului 
de sarcini

Lucrari de reparatie drumuri-
lor din 20 de strazi a orasului 
Ialoveni

10 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerintelor de calificare si 
pretul cel mai mic
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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-februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Surse de finantare-bugetul Primariei or.Ialove-

ni pentru anul 2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1__din_04 ianuarie 2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Ialoveni
IDNO 1007601008568
Adresa Or.Ialoveni 

str.Alexandru cel Bun nr.45
Numărul de telefon/fax 0268-2-24-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante www.ialoveni.md

Adresa de internet ale autorității contractante primaria.ial@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena PALII tel:0268-5-211;

elena.palii1964@mail.ru

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

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publica locala de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 14212120-7 Pietris  2000 tone

Pietris

Piatra sparta de calcar fractia 
20x40

Marca 400 

550 000.00

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 mic pret

tel:0268-5-211
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II. Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Surse de finantare-bugetul Primariei or.Ialove-

ni pentru anul 2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __2__din__24 februarie 2021_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Ialoveni
IDNO 1007601008568
Adresa Str.Alexandru cel Bun nr.45
Numărul de telefon/fax 268 22746, 268 22484
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.ialoveni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Palii , 268 22746

elena.palii1964@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

M-Tender,www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publica locala de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 15800000-6
Produse alimen-
tare pentru anul 

2022 

Confor 
lista bunu-
rilor solici-

tate

Produse alimentare pentru 3 
institutii de educatie timpu-
rie.

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerintelor de calificare si 
pretul cel mai mic
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II. Alte informații:

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

Noiembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Surse de finantare-bugetul Primariei or.Ialove-

ni pentru anul 2022

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71200000-
0

Servicii de elaborare 
a codurilor de design 1 serv. Servicii de elaborare a coduri-

lor de design 416 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul II, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 2 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71241000-
9

Servicii de elaborare 
a studiilor de fezabi-

litate
1 serv. Servicii de elaborare a studiilor 

de fezabilitate 416 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut



22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

Trimestrul II, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 3 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71220000-
6

Servicii de proiectare 
a unui parc distractiv 

în parcurile Valea 
Trandafilor si Rîșcani

1 serv.
Servicii de proiectare a unui 
parc distractiv în parcurile Va-
lea Trandafilor si Rîșcani

150 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul II, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 4 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 71241000-
9

Servicii de elaborarea a 
unui studiu de dezvoltare 
a teritoriului în zona Circu-
lui  (ținînt cont de ampla-
sarea Palatului Sporturilor 
cu o arenă de gheață, un 

complex de apă interioară 
cu un parc de apă deschi-

să, un hotel și o parcare 
subterană)

1 serv.

Servicii de elaborarea a 
unui studiu de dezvoltare 
a teritoriului în zona Circu-
lui  (ținînt cont de ampla-
sarea Palatului Sporturilor 
cu o arenă de gheață, un 
complex de apă interioară 
cu un parc de apă deschi-
să, un hotel și o parcare 
subterană)

583 300,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

II. Alte informații:

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

Trimestrul II, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 5 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

72
00

00
00

-5

Servicii de automati-
zare/ digitalizare a pro-
ceselor interne și a celor 
conexe în domeniul rela-
tiilor funciare (superficie, 

locatiune, privatizare)

1 serv.

Servicii de automatizare/ digitaliza-
re a proceselor interne și a celor co-
nexe în domeniul relatiilor funciare 
(superficie, locatiune, privatizare)

833 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72000000-
5

Implimentarea GIS
In controlul folosirii 

rationale si dupa 
destinatie a terenuri-
lor proprietate muni-

cipala

1 serv.

Implimentarea GIS
In controlul folosirii rationale 
si dupa destinatie a terenurilor 
proprietate municipala

250 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut



30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

Trimestrul i, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 7 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72000000-5

Implimentarea GIS

In efectuarea con-
trolului publicitatii 

exterioare

1 serv.
Implimentarea GIS

In efectuarea controlului publi-
citatii exterioare

125 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


33

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72000000-
5

Implimentarea GIS

In controlul privind 
constructiile proble-
matice si constructii 

neautorizate

1 serv.

Implimentarea GIS

In controlul privind constructi-
ile problematice si constructii 
neautorizate

250 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 9 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72000000-
5

Integrarea GIS Lo-
cal cu SIA GEAP

Pentru elaborarea 
actelor permisive

1 serv.

Integrarea GIS Local cu SIA 
GEAP

Pentru elaborarea actelor per-
misive

708 300,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 10 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72000000-
5

.Implementarea GIS

In domeniul prospecti-
unilor ingneresti

1 serv.
Implementarea GIS

In domeniul prospectiuni-
lor ingneresti

250 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 11 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea regulilor de 
amplasare a inscriptiilor 
pe cladiri si constructii

1 serv.
Elaborarea regulilor de 
amplasare a inscriptiilor 
pe cladiri si constructii

366 600,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 12 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea regulilor de 
amplasare a structurilor 

publicitare indepen-
dente

1 serv.
Elaborarea regulilor de 
amplasare a structurilor 
publicitare independente

125 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 13 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea regulilor de 
amplasare a inscriptiilor 

pe centre comerciale
1 serv.

Elaborarea regulilor de 
amplasare a inscriptiilor 
pe centre comerciale

125 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 14 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea regulilor de 
amenajare puclicitara a 

benzinariilor si a farmaci-
ilor

1 serv.

Elaborarea regulilor de 
amenajare puclicitara a 
benzinariilor si a farmaci-
ilor

125 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 15 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea standardelor 
digitale p-u elaborarea 

documentatiei de proiect 
p-u panouri informative

1 serv.

Elaborarea standardelor 
digitale p-u elaborarea do-
cumentatiei de proiect p-u 
panouri informative

125 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 16 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79421200-
3

Elaborarea 

Regulilor de amplasare a pa-
nourilor informative

1 serv.

Elaborarea 

Regulilor de amplasare 
a panourilor informati-
ve

166 600,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 17 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79421200-
3

Analiza locațiilor de 
amplasare a panourilor 
informative

1 serv.
Analiza locațiilor de 
amplasare a panourilor 
informative

3 750 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 18 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79421200-
3

Modificarea planurilor 
cadastrale prin actualiza-
rea hotarelor terenurilor, 
radierea inscrierilor din 
registrul bunurilor imo-
bile

1 serv.

Modificarea planurilor 
cadastrale prin actuali-
zarea hotarelor terenu-
rilor, radierea inscrierilor 
din registrul bunurilor 
imobile

500 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 19 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71300000-
1

Servicii de actualizare 
a hotarelor mun. Chisi-
nau

1 serv. Servicii de actualizare a ho-
tarelor mun. Chisinau 833 300,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 20 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72500000-
0

Ajustarea sistemului di-
gital p-u elaborarea acte-
lor permisive

1 serv.
Ajustarea sistemului digital 
p-u elaborarea actelor per-
misive

666 600,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


59

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 21 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71400000-
2

Servicii de elaborare a 
Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD)

1 serv.
Servicii de elaborare a Pla-
nului de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD)

416 600,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 22 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 71354300-7

Delimitarea terenurilor 
proprietate municipala 
din sectoarele mun. 
Chișinău

1 serv.
Delimitarea terenurilor 
proprietate municipala din 
sectoarele mun. Chișinău

1 250 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 23 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 71354300-
7

Formarea bunurilor 
imobile 1 serv. Formarea bunurilor imobile 416 670,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut
 
 

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 24 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea servici-

ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 73300000-
5

Servicii de cercetari 
arheologice Chișinău 1 serv. Servicii de cercetari arheolo-

gice Chișinău 4 166 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

 

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 25 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare

IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Ciburciu

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 71210000-
3

Servicii de asistență 
și consultanță conexe 
elaborării PUG (PUG 
PATM)

1 serv.
Servicii de asistență și con-
sultanță conexe elaborării 
PUG (PUG PATM

1 250 000,00

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

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

Nu □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 Pretul cel mai scazut

mailto:ap.dgaurf@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

Trimestrul I, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

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

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

Nr. 01 din  11 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Negrea
IDNO 1007601005707
Adresa s. Negrea, r-nul Hîncești
Numărul de telefon/fax 0 269 70 -2-36, 069346230
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria_negrea@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. negrea.sat.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mangîr Ștefan, 069346230, primaria_negrea@

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
45200000-9

Lucrări de construcție 
a stației de epurare 
din s. Negrea, r-nul 

Hîncești

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de construcție a 
stației de epurare din s. Ne-
grea, r-nul Hîncești

4 725 760

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

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

Nu □
Da +

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

Nu +
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț
Prețul ofertei – 80 puncte;
Experiența în domeniu, min. 3 ani - 10 puncte;
Termenul de garanție pentru lucrările executate și echipamentul 
instalat- 10 puncte.

mailto:primaria_negrea@mail.ru
mailto:primaria_negrea@mail.ru
mailto:primaria_negrea@mail.ru
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Alte informații:

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

Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
din 10.01.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare 
publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat nr. 2)”  

 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 

Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fieca-
re lot în parte)

1 33600000-
6

Acidum zoledroni-
cum 4 mg/5 ml 1450 fiole

ATC M05BA08. Forma farmaceutica Conc./
sol. perf. sau pulb. liof./sol. perf.. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea de masura fiola. Se 
acceptă medicamente autorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
*Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează că termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de 2 ani și mai mult și nu mai puțin 
de 80% din cel inițial pentru medicamentele cu 
un termen total de valabilitate de pînă la 2 ani 
(confirmată prin aplicarea semnăturii electron-
ice a ofertantului). 

171814,70 lei
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2 33600000-
6

Amphotericinum B 
100 mg/ml 5000 mililitru

ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspen-
sie orala. Mod de administrare per os. Uni-
tatea de masura mililitru. Se acceptă medica-
mente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
*Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează că termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de 2 ani și mai mult și nu mai puțin 
de 80% din cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de pînă la 2 
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului). **În cazul ofertării unui 
medicament neautorizat în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii ofertelor), operatorul 
economic participant va prezenta:
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamentu-
lui (European Medicines Agency- EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau 
- în țara de origine. În calitate de dovadă se va 
prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înreg-
istrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul 
oficial al autorității naționale competente) sau 
Extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure 
de reglementare în domeniul medicamentului 
- documentele prezentate vor fi confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medica-
mentului ofertat și denumirea producătorului/
deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț 
F 4.2, cît și în documentele prezentate. Cerința 
dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot 
fi ofertate doar în cazul în care sunt autorizate 
în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, 
rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 
ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea pro-
ducătorului și originea acestuia trebuie să fie 
identice cu cele indicate în Specificația teh-
nică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat 
(la momentul deschiderii ofertelor) - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (Europe-
an Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin 
o țară din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.

862500,00 lei
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3 33600000-
6 Azathioprinum 50 mg 160 comprimate

ATC L04AX01. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-
mat. Se acceptă medicamente au-
torizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). 
*Ofertantul va prezenta o declarație 
prin care se garantează că termenul 
de valabilitate restant (la momentul 
livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel 
initial pentru medicamentele cu un 
termen total de valabilitate de 2 ani 
și mai mult și nu mai puțin de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de 
pînă la 2 ani (confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice a ofertantu-
lui).

1208,88 lei

4 33600000-
6

Bevacizumabum 100 
mg/4 ml 8 flacoane

ATC L01XC07. Forma farmaceutica 
Conc./sol.perf.. Mod de administra-
re i/v. Unitatea de masura flacon. Se 
acceptă medicamente autorizate în 
Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). *Ofertantul 
va prezenta o declarație prin care se 
garantează că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al 
medicamentelor va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen total 
de valabilitate de 2 ani și mai mult 
și nu mai puțin de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu un termen 
total de valabilitate de pînă la 2 ani 
(confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului). 

14 462,40 lei

5 33600000-
6

Lidocaini hydrochlori-
dum + Chlorhexidini 
hydrochloridum 20 
mg/0,5 mg/g 12,5 g

3700 tuburi

ATC N01BB52. Forma farmaceutica 
Gel. Mod de administrare extern. 
Unitatea de masura tub. Se acceptă 
medicamente autorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii 
ofertelor). *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează că 
termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) al medicamentelor 
va constitui nu mai puțin de 60% din 
cel initial pentru medicamentele cu 
un termen total de valabilitate de 2 
ani și mai mult și nu mai puțin de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de 
pînă la 2 ani (confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice a ofertantu-
lui).

94957,98 lei
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6 33600000-
6

Ondansetronum 8 
mg

21000 compri-
mate

ATC A04AA01. Forma farmaceutica Compri-
mate. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura comprimat. Se acceptă medica-
mente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
*Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează că termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de 2 ani și mai mult și nu mai puțin 
de 80% din cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de pînă la 2 
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului). **În cazul ofertării unui 
medicament neautorizat în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii ofertelor), operatorul 
economic participant va prezenta:
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamentu-
lui (European Medicines Agency- EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau 
- în țara de origine. În calitate de dovadă se va 
prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înreg-
istrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul 
oficial al autorității naționale competente) sau 
Extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure 
de reglementare în domeniul medicamentului 
- documentele prezentate vor fi confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medica-
mentului ofertat și denumirea producătorului/
deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț 
F 4.2, cît și în documentele prezentate. Cerința 
dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot 
fi ofertate doar în cazul în care sunt autorizate 
în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, 
rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 
ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea pro-
ducătorului și originea acestuia trebuie să fie 
identice cu cele indicate în Specificația teh-
nică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat 
(la momentul deschiderii ofertelor) - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (Europe-
an Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin 
o țară din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.

101743,95 lei
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7 33600000-
6

Prednisolonum 0.5% 
10 g 310 tuburi

ATC D07AA03. Forma farmaceutica Unguent. 
Mod de administrare extern. Unitatea de ma-
sura tub. Se acceptă medicamente autoriza-
te și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garantează că 
termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) al medicamentelor va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel initial pentru medica-
mentele cu un termen total de valabilitate de 
2 ani și mai mult și nu mai puțin de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu un termen 
total de valabilitate de pînă la 2 ani (confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a ofer-
tantului). **În cazul ofertării unui medicament 
neautorizat în Republica Moldova (la momen-
tul deschiderii ofertelor), operatorul economic 
participant va prezenta:
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamentu-
lui (European Medicines Agency- EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau 
- în țara de origine. În calitate de dovadă se va 
prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înreg-
istrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul 
oficial al autorității naționale competente) sau 
Extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure 
de reglementare în domeniul medicamentului 
- documentele prezentate vor fi confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medica-
mentului ofertat și denumirea producătorului/
deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț 
F 4.2, cît și în documentele prezentate. Cerința 
dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot 
fi ofertate doar în cazul în care sunt autorizate 
în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, 
rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 
ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea pro-
ducătorului și originea acestuia trebuie să fie 
identice cu cele indicate în Specificația teh-
nică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat 
(la momentul deschiderii ofertelor) - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (Europe-
an Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin 
o țară din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.

3053,42 lei
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8 33600000-
6 Tioguaninum 40 mg 750 comprimate

ATC L01BB03. Forma farmaceutica Compri-
mate. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura comprimat. Se acceptă medica-
mente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). 
*Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează că termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) al medicamentelor va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial 
pentru medicamentele cu un termen total de 
valabilitate de 2 ani și mai mult și nu mai puțin 
de 80% din cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate de pînă la 2 
ani (confirmată prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului). **În cazul ofertării unui 
medicament neautorizat în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii ofertelor), operatorul 
economic participant va prezenta:
1. Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamentu-
lui (European Medicines Agency- EMA) sau - în 
cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau 
- în țara de origine. În calitate de dovadă se va 
prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of 
Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înreg-
istrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul 
oficial al autorității naționale competente) sau 
Extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure 
de reglementare în domeniul medicamentului 
- documentele prezentate vor fi confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea și specificațiile tehnice ale medica-
mentului ofertat și denumirea producătorului/
deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în 
Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț 
F 4.2, cît și în documentele prezentate. Cerința 
dată nu se referă la medicamentele fabricate 
pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot 
fi ofertate doar în cazul în care sunt autorizate 
în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, 
rusă sau engleză), valabil la data deschiderii 
ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea pro-
ducătorului și originea acestuia trebuie să fie 
identice cu cele indicate în Specificația teh-
nică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul 
în care medicamentul ofertat este autorizat 
(la momentul deschiderii ofertelor) - de către 
Agenția Europeană a Medicamentului (Europe-
an Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin 
o țară din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: 
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este 
obligatorie.

32637,00 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 1 282 378,33 lei

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:

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

10.01.2022

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


78

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

 ANUNȚ DE INTENȚIE
din 11.01.2022 

privind “Achiziționarea seringilor pentru tuberculină necesare pentru realizarea Programului Național de 
Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2022 (repetat nr. 2)” 

 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 

Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor

Cantitate/ Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 33100000-1 Seringi pentru 
tuberculină 100 000 bucăți

Volumul - 1ml, cu ac detașabil 25GA 5/8 IN(0,50*16mm). Compatibilă 
cu preparatul Tuberculinum PPD 2 UT/doză. *Se acceptă doar dispo-
zitive medicale înregistrate în Republica Moldova. Participanții vor 
prezenta un extras/dovadă de înregistrare al dispozitivului ofertat în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, de pe pagina web www.
amdm.gov.md (confirmat prin aplicarea suplimentară a semnăturii 
electronice a ofertantului). **Se va prezenta fișa tehnică/catalogul 
produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice 
incluse în Specificația tehnică F 4.1. În cazul în care produsul deține 
un cod de catalog, acesta se va indica în ofertă, cu trimiterea la pagina 
de descriere a produsului în Specificația tehnică F 4.1.***Dispozitivul 
medical ofertat trebuie să fie ambalat și etichetat conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 702 din 11 iulie 2018. ****Se vor prezenta mos-
tre – 2 bucăți ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj 
în una din limbile de circulație internațională), la solicitarea autorității 
contractante. Termenul de livrare: I tranșă – Februarie 2022.

67 136,00 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 67 136,00 lei

http://www.amdm.gov.md
http://www.amdm.gov.md


79

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

11.01.2022

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 01  din 10.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru
IDNO 1006601000266
Adresa mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48
Numărul de telefon/fax 022-88-12-55 / 022-63-73
Adresa de e-mail ale autorității contractante info@arfc.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.arfc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Ștubei, 022-881-264, olga.stubei@arfc.

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

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

info@arfc.gov.md

www.arfc.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea administrativă centrală;

 realizează politica de stat în domeniul relaţii-
lor funciare, organizării teritoriului, cadastru-
lui și evaluării bunurilor imobile, geodeziei, 
cartografiei și geoinformaticii.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 71354300-7

Investigaţii pe-
dologice la scara 

1:10000 în 10 UAT 
raionului Florești

10/

Unităţi ad-
mini

strativ-teri-
toriale

Cercetări pedologice conform 
programului stabilit de cadrul 
legal

2 108 333,34

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

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

Nu □

Da □

mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
mailto:info@arfc.gov.md
http://www.arfc.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Garanţie pentru ofertă
2. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu pre-
vederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
3. Actul care atestă dreptul de a executa lucrările de inves-
tigaţii pedologice (statutul întreprinderii/instituţiei publi-
ce sau/și extras privind genurile de activitate ale entităţii) 
4. Oferta
5. Devizul de cheltuieli

6. Graficul de executare a lucrărilor
7. Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea 
art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
8. Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în 
practici frauduloase și de corupere
9. Formularul informativ despre ofertant
10. Declaraţia cu privire la obligaţiile contractuale faţă de 
alţi beneficiar (după caz)
11. Declaraţie privind experienţa similară
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) 
trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi pînă 
la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu 
cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract;

și/sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract.
12. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și echi-
pamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului
13. Lista personalului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoa-
re a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de 
specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

14. Raportul financiar anul 2021 (9 luni)
15. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 

faţă de Bugetul public naţional
16. Certificatul de atestare tehnico-profesională a specia-
liștilor certificaţi
17. Avizul fondatorului 
18. Perioada de garanţie a lucrărilor după semnarea 
procesului verbal de recepţie terminarea lucrărilor
19. Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform 
IPO14
20. Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de 
specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calităţii.
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Alte informații:

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

17.01.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 10.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Edineț
IDNO 1007601009794
Adresa Min. Edineț, str Independenței,33
Numărul de telefon/fax 0 246 2 26 50/ 2 20 58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliuled@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nicolai MELNIC 0  246 2 26 50/econsiliu@

mail.ru
Adresa de e-mail0 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 de nivelul II

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 452233142-6

Lucrări de 
reparații curente 

și întreținere a 
drumurilor publice 
locale gestionate 
de catre Consiliul 

raional Edineț

1 lot

Reanimarea trosoanelor 
prin plombarea gropilor, 
comasarea fisurilor și 
tratamentul bituminos 
orninar. 
Întreținerea drumurilor 
în perioada de iarna a 
anului 2022.

15 739 250

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
Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

 Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Nu □
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 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cantitate/  Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

66
17

20
00

-6

Servicii de efectuarea plăţii a aju-
torului material unic familiilor cu 
copii, pentru nașterea celui de-al 

3-lea copil și următorilor copii 
născuţi, precum și familiilor defa-
vorizate pentru nașterea fiecărui 

copil (începând cu primul), pentru 
anul 2022

La necesitate

Servicii de efectuarea plăţii a ajuto-
rului material unic familiilor cu copii, 
pentru nașterea celui de-al 3-lea co-
pil și următorilor copii născuţi, pre-

cum și familiilor defavorizate pentru 
nașterea fiecărui copil (începând cu 

primul), pentru anul 2022 

28 000,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă

mailto:achizitii@dgams.md
mailto:achizitii@dgams.md
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

- 

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/  Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

66
17

20
00

-6

Servicii de efectuarea plăţii 
a ajutorului material acordat 
prin intermediul Serviciului 
social de Suport monetar 

adresat familiilor/persoane-
lor defavorizate, pentru anul 

2022

La nece-
sitate

Servicii de efectuarea plăţii 
a ajutorului material acordat 
prin intermediul Serviciului 
social de Suport monetar 

adresat familiilor/persoane-
lor defavorizate, pentru anul 

2022

21 100,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă

mailto:achizitii@dgams.md
mailto:achizitii@dgams.md


88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

         

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

Nr. 7  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/  Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1

66
17

20
00

-6

Servicii de efectuarea plăţii 
compensaţiei pentru unele 
categorii de persoane pen-
tru călătoria în transportul 

public urban și suburban din 
municipiul Chișinău, pentru 

anul 2022

La nece-
sitate

Servicii de efectuarea plăţii 
compensaţiei pentru unele 

categorii de persoane pentru 
călătoria în transportul public 
urban și suburban din muni-
cipiul Chișinău, pentru anul 

2022

477 800,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cantita-
te/  Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

66
17

20
00

-6 Servicii de efectuarea plăţii a su-
portului financiar lunar familiilor 
cu 3 (trei) și mai mulţi copii în in-
stituţiile de educaţie timpurie din 

or. Chișinău, pentru anul 2022

La nece-
sitate

Servicii de efectuarea plăţii a 
suportului financiar lunar fa-
miliilor cu 3 (trei) și mai mulţi 

copii în instituţiile de educaţie 
timpurie din or. Chișinău, pen-

tru anul 2022

50 000,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/  Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

66
17

20
00

-6

Servicii de efectuarea plăţii a 
ajutorului material acordat 
unor categorii de persoane 
în baza deciziilor Consiliului 
municipal Chișinău, a deci-
ziilor Comisiei de stabilire și 
acordare a ajutoarelor ma-
teriale și în baza ordinelor 

șefului Direcţiei generale pe 
parcursul anului 2022

La nece-
sitate

Servicii de efectuarea plăţii a 
ajutorului material acordat 
unor categorii de persoane 
în baza deciziilor Consiliului 
municipal Chișinău, a deci-
ziilor Comisiei de stabilire și 
acordare a ajutoarelor ma-
teriale și în baza ordinelor 

șefului Direcţiei generale pe 
parcursul anului 2022

272 800,00

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

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

mailto:achizitii@dgams.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă
Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și soci-
ală a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire.

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

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP sau la adresa de 
e-mail: achizitii@dgams.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantita-
te/  Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1

66
17

20
00

-6

Servicii de plată a ajutorului 
material către Sărbătorile de 

Paști, pentru anul 2022

La nece-
sitate

Servicii de plată a ajutoru-
lui material către Sărbăto-
rile de Paști, pentru anul 

2022

16 666,66

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Unică sursă
 

mailto:achizitii@dgams.md
mailto:achizitii@dgams.md


96

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

         

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

Nr. 11  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și socială 
a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire.

(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 do-
cumentația de atribuire)

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/  
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1

85
31

10
00

-2

Servicii de plasament tem-
porar pentru persoanele 

social vulnerabile aflate în 
dificultate

13

lunar

(la

necesita-
te)

Servicii de plasament tempo-
rar pentru persoanele social 
vulnerabile aflate în dificul-

tate

1 666 666,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

         

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și socială 
a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire.

(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 do-
cumentația de atribuire)

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/  
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

79
34

22
00

-5 Servicii de prevenire și con-
trolul infecției HIV/SIDA și 
infecțiilor cu transmitere 

sexuală

1 serviciu

Servicii de prevenire și con-
trolul infecției HIV/SIDA și 

infecțiilor cu transmitere se-
xuală

416 666,66

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
 

mailto:achizitii@dgams.md
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13  din 10 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Direcţia generală asistenţă medicală și socială 
a Consiliului municipal Chișinău

IDNO 1007601010541
Adresa Str. București, nr. 35
Numărul de telefon/fax (022) 22-75-90; fax: (022) 22-80-84
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dgams.md
Adresa de internet ale autorității contractante dgams.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Pîrvu, (022) 22-75-90
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire.

(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 do-
cumentația de atribuire)

Informaţia o găsiţi pe SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate publică (socială)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/  
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

34
10

00
00

-8

Transport destinat activității 
zilnice a asistenței sociale 2 unități Transport destinat activității 

zilnice a asistenței sociale
400 000,00

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

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

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

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
 

mailto:achizitii@dgams.md
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Alte informații:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
15980000-1

15980000-1
 

Bauturi fara alcool buc Bauturi fara alcool 1200000

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 pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

01.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


105

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45453000-7
 

Lucrari de reparatie a 
blocului morfologic

1 Lucrari de reparatie a 
blocului morfologic

14800000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

14.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
32

00000-6

 
Echipament de so-
norizare,de proiec-

tie,audio si video pen-
tru conferinte

1

Echipament de so-
norizare,de proiec-

tie,audio si video pen-
tru conferinte

1700000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

14.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 31731100-0  
Firewall 1 Firewall 1200000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

14.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publicî

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 33000000-0
 

Materiale si instrumen-
tar stomatologic

Materiale si instrumentar 
stomatologic 

 

7000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

01.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45
45

30
00

-7  
lucrari de reparatie 

a depozitului central 
(aripa stinga)   

1

  lucrari de reparatie a depo-
zitului central   (aripa stin-
ga)

2000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

05.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45
45

30
00

-7

Lucrari de reparatie 
a a incaperilor De-
partamentului de 

pediatrie din incinta 
Institutului mamei si 

Copilului

1

Lucrari de reparatie a a inca-
perilor Departamentului de 
pediatrie din incinta Institu-

tului mamei si Copilului 

2100000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerintelor de califi-
care



116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

12.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

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

1 39000000-2 Mobilier 1 Mobilier 2000000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare
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II. Alte informații:

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

24.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 39000000-2
 

Obiecte de uz gospo-
dares

Obiecte de uz gospoda-
resc 

1000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

05.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 09000000-3  
petrol

 
petrol

1100000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare



122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

II. Alte informații:

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

01.11.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publicî

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
15980000-1

30000000-9

 
piese și consumabile pen-

tru tehnica de calcul

 piese și consumabile 
pentru tehnica de calcul

2103000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

03.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1
15980000-1

15800000-6
 

produse alimentare
produse alimentare 1000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

01.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publicî

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
15980000-1

1581000-9
 

produse de patiserie
produse de patiserie 1000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

01.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 24000000-4  
Reactivi 1 Reactivi 3000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

14.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 33100000-1 Servicii de curatenie 1 Servicii de curatenie 2000000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare
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II. Alte informații:

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

01.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

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

1 72400000-4 Servicii de internet 1 Servicii de internet 887000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare
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II. Alte informații:

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

01.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 72210000-0
Servicii de mente-
nanta 1 Servicii de mentenanta

1300000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare
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II. Alte informații:

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

01.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 79713000-5 Servicii de paza fizica 1 Servicii de paza fizica 5000000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic pret cu corespunderea criteriilor 
de calificare
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II. Alte informații:

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

01.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 71200000-0  
Servicii de proiectare   1

Servicii de proiectare   6500000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

24.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publicî

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 35125000-6
 

Sisteme de suprave-
ghere video 

Sisteme de suprave-
ghere video

890000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

24.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publicî

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 30213000-5  
Tehnica de calcul Tehnica de calcul 1571000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

24.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Institutie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 33100000-1  
Utilaj medical Utilaj medical 5000000,00

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

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

□ Nu □

Da □

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

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

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

24.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

□ Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  10 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Șoldănești
IDNO 1007601004641
Adresa Or.Șoldănești,st.Independenței,1
Numărul de telefon/fax (0272)24466; 22274
Adresa de e-mail ale autorității contractante www.primaria-soldanesti.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail EfimiaCoșciug efimia.cosciug@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

efimia.cosciug@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 15000000-8 COP bunuri 1
Procurarea produselor alimentare 
pentru grădinițile subordonate 
Primăriei Șoldănești

1115666,66

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  10 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Șoldănești
IDNO 1007601004641
Adresa Or.Șoldănești,st.Independenței,1
Numărul de telefon/fax (0272)24466; 22274
Adresa de e-mail ale autorității contractante www.primaria-soldanesti.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail EfimiaCoșciug efimia.cosciug@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

efimia.cosciug@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1. 45233142-6 COP lucrări 1 Lucrari de reparație a drumurilor 
locale

1295666,66

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3/22 din  12.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii In-
formaționale în Finanțe”

IDNO 1005600036924
Adresa mun. Chișinău, str. C. 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 www. ctif.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ina Caba-Bradu, tel. 068693838
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție Publică cu autonomie financiară,

Servicii TIC

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

30
21

30
00

-1

Stație de lucru i5 SSD 
512, RAM 8 GB 50

CPU: Arhitectura x 86; min. 8 nuclee; min. 2.9 
GHZ; 64 bit;
RAM: min. 32 Gb (cu suportul regimului du-
al-channel);
Placa Video - integrată;
Audio - integrat cu speaker intern;
SSD: min. 512 GB (M2 PCIe NVMe SSD) preinsta-
lat;
Bloc de sistem - Small Form Factor;
Porturi: 4 x USB frontal; min. 2 x USB 3.0; 1 x 
100/1000 Ethernet;
Tastieră: USB Standart QWERTY; Diacritice în 
limba română;
Șoricel: USB 2 butoane optical scroll;
Condiții generale: tastatura și soricel să fie de 
același producător cu blocul de sistem; Tipul: 
Nou (nu refurbished);
Sistemul de operare - preinstalat licențiat cu ac-
tive directory domain support;
Perioada de garanție: min. 36 de luni;

875 000,00
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2 Stație de lucru 5

CPU: Arhitectura x 86; min. 8 nuclee; min. 2.9 
GHZ; 64 bit;
RAM: min. 16Gb (cu suportul regimului du-
al-channel);
Placa Video - integrată;
Audio - integrat cu speaker intern;
SSD: min. 512 GB (M2 PCIe NVMe SSD) preinsta-
lat;
Bloc de sistem - Small Form Factor;
Porturi: 4 x USB frontal; min. 2 x USB 3.0; 1 x 
100/1000 Ethernet;
Tastieră: USB Standart QWERTY; Diacritice în 
limba română;
Șoricel: USB 2 butoane optical scroll;
Condiții generale: tastatura și soricel să fie de 
același producător cu blocul de sistem; Tipul: 
Nou (nu refurbished);
Sistemul de operare - preinstalat licențiat cu ac-
tive directory domain support;
Perioada de garanție: min. 36 de luni;

75 000,00

3 Monitor 27 inch 5

Display: min. 27”, FHD (1920x1080),  digital 
port - HDMI, DP, wide-viewing angle, timp de 
raspuns 5 ms, Non-Touch, Anti-Glare, Port Co-
verinch:

20 833,00

4 Monitor 24 inch 75

Display: min. 24”, FHD (1920x1080),  digital 
port - HDMI, DP, wide-viewing angle, timp de 
raspuns 5 ms, Non-Touch, Anti-Glare, Port Co-
verinch:

225 000,00

5

30
21

30
00

-1

Notebook 15.6 inch 15

CPU: Arhitectura x 86; min. 4 core / 8 threads; 
min. 1.8 Ghz (de bază); 64 bit;
RAM: min. 16 Gb;
Placa Video Integrată;
SSD: min. 512 GB (M2 PCIe NVMe SSD) preinsta-
lat;
Ecran: Min. 15,6”; full HD anti-glare LED-bac-
klit; min. 1920 x 1080; 
Porturi: min.2 x USB 3.0; min. 1 x USB Type-C; 
RJ-45 (LAN); Mic-In; 1 digital port video;
Web camera: HD webcam;
Input devices: Touch Pad 2 butoane; tastiera 
En-Ru; 
Conectivitate: Bluetooth; Wi fi adapter;
Baterie: Li-ion (Up to 12 hours battery life)
Sistem de operare: preinstalat licențiat cu acti-
ve directory domain support;
Tipul: Nou (nu refurbished)
Componente opționale: Mouse: Wireless; Optic; 
2 x Butoane; Scroll; geantă (corespunzătoare 
dimensiunii 15,6”);
Perioada de garanție: min. 24 de luni.

237 000,00

6 Piese și accesorii pentru 
computere conform necesităților 476 250,00

7 Imprimante laser (alb-ne-
gru) 10 Scan-Copiere-Imprimare față-verso 50 000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

cel mai mic preț

II. Alte informații:

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

luna februarie-martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă con-
form necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022

Nr. 1 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu BALTA, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea materialelor de consum și 

pieselor de schimb pentru hemodializă con-
form necesităților Serviciului de Dializă din 
Republica Moldova pentru anul 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea po-
ziției

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 
contractantă

Va
lo

ar
ea

 
es

ti
m

at
ă

33
10

00
00

-1

1

  Dializator 
suprafața 
0,4 m². Co-
eficientul 
de urltrafil-
trare ≥ 1,7 
ml/orș mm 
Hg

  Dializator su-
prafața 0,4 m². 
Coeficientul de 
urltrafiltrare ≥ 
1,7 ml/orș mm 
Hg

buc 60

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 
0,4 m2 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 28 ml                                                                                                                                               
                                                             Clearence Unitate mă-
sură ml/min 
Cerinţele specifice  
1 ureea   ≥ 125 
2 creatinina ≥  95 
3 fosfaţi   ≥ 50 
4 vitamina B-12   ≥ 20

31
 0

00
,0

0

33
10

00
00

-1

2

  Dializator 
suprafața 
1,0 m². Co-
eficientul 
de urltra-
filtrare ≥ 6 
ml/orș mm 
Hg

  Dializator su-
prafața 1,0 m². 
Coeficientul de 
urltrafiltrare ≥ 6 
ml/orș mm Hg

buc 100

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 
1,0 m² 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 70 ml                                                                                                                                               
                                                                  Clearence Unitate 
măsură ml/min 
Cerinţele specifice  
1 ureea   ≥ 168 
2 creatinina   > 147 
3 fosfaţi   ≥ 115 
4 vitamina B-12   ≥ 60

13
 5

00
,0

0

33
10

00
00

-1

3

  Dializator 
suprafaţa 
1,3 – 1,4 
m². Coefi-
cientul de 
ultrafiltrare 
≥ 9,0 ml/
oră mm Hg

  Dializator su-
prafaţa 1,3 – 1,4 
m². Coeficientul 
de ultrafiltrare 
≥ 9,0 ml/oră 
mm Hg

buc 1560

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 
1,3 – 1,4 m². 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Coeficientul de UF ≥  9 ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 90 ml 
Cerinţele specifice  
№ Clearence Unitate măsură 
ml/min 
1 ureea   ≥ 185 
2 creatinina   ≥ 172 
3 fosfaţi   ≥ 135 
4 vitamina B-12   ≥ 75

17
 2

00
,0

0
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33

10
00

00
-1

4

Lotul nr.6 
Dializator 
suprafaţa 
1,5 – 1,6 
m². Coefi-
cientul de 
ultrafiltrare 
≥ 10,0 ml/
oră mm Hg

Lotul nr.6 Dial-
izator suprafaţa 
1,5 – 1,6 m². 
Coeficientul de 
ultrafiltrare ≥ 
10,0 ml/oră mm 
Hg

buc 10080

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator,  suprafaţa 
1,5 – 1,6 m² 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Coeficientul de UF ≥ 10  ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 100 ml 
Cerinţele specifice  
№ Clearence Unitate măsură, ml/min 
1 ureea   ≥ 182 
2 creatinina   ≥ 168 
3 fosfaţi   ≥ 130 
4 vitamina B-12   ≥ 67

1 
14

0 
00

0,
00

33
10

00
00

-1

5

Lotul nr.7  
Dializator 
suprafaţa 
1,7 – 1,8 
m². Coe-
ficient de 
ultrafiltrare 
≥ 12 ml/
oră mm Hg

Lotul nr.7  Dial-
izator suprafaţa 
1,7 – 1,8 m². 
Coeficient de 
ultrafiltrare ≥ 12 
ml/oră mm Hg

buc 7870

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 
1,7- 1,8 m². 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Coeficientul de UF ≥12 ml/oră 
Volumul de umplere ≤  110 ml 
Cerinţele specifice 
№ Clearence Unitate măsură, ml/min 
1 ureea   ≥ 186 
2 creatinina   ≥ 173 
3 fosfaţi   ≥ 154 
4 vitamina B-12   ≥ 95

89
0 

00
0,

00

33
10

00
00

-1

6

 Linii pen-
tru sînge 
(magis-
trale), ar-
tera/vena, 
set maturi 
(pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius 
4008B și 
4008S) |

 Linii pentru 
sînge (magis-
trale), artera/
vena, set ma-
turi (pentru 
aparatele de 
dializă Frese-
nius 4008B și 
4008S) |

buc 16115

4. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) 
de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de 
dializă Fresenius 4008B și 4008S) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul 
cu ser fiziologic Da 
Cameră de captare activă  a aerului arterial Da 
Cameră de captare activă a aerului venos Da 
Clame montate integral în segment arterial/venos Da 
Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/
venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare core-
spunzătoare Da 
Linie pentru heparinizare automată Da  
Construcţie atraumatică a portului de injectare cu mem-
brană de plombare Da Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 
mm ± 5 mm. 
2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 
3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 
4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 
5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 
6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.

88
7 

00
0,

00
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10
00

00
-1

7

Linii pentru 
sînge (ma-
gistrale), 
artera/
vena, set 
pediatrice 
(pentru   
aparatele 
Fresenius 
4008B și 
4008S): Ø 
6,4 mm, 
volum um-
plere 56 ml

Linii pentru 
sînge (magis-
trale), artera/
vena, set pedi-
atrice (pentru   
aparatele Fre-
senius 4008B 
și 4008S): Ø 
6,4 mm, volum 
umplere 56 ml

buc 100

5. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de 
sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă 
Fresenius 4008B și 4008S) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu 
ser fiziologic Da 
Cameră de captare activă  a aerului arterial Da 
Cameră de captare activă a aerului venos Da 
Clame montate integral în segment arterial/venos Da 
Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă 
cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare 
Da 
Linie pentru heparinizare automată Da  
Construcţie atraumatică a portului de injectare cu mem-
brană de plombare Da  
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm 
± 5 mm. 
2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magis-
trale pediatrice 6,4 mm. 
3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 
4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 
5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 
6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 
1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm 
± 5 mm. 
2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magis-
trale pediatrice 6,4 mm. 
3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 
4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 
5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 
6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.

5 
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Linii pentru 
sînge (ma-
gistrale), 
artera/
vena, set 
pediatrice 
(pentru   
aparatele 
Fresenius 
4008B și 
4008S): Ø 
6,4 mm, 
volum um-
plere 117 
ml |

Linii pentru 
sînge (magis-
trale), artera/
vena, set pedi-
atrice (pentru   
aparatele Fre-
senius 4008B 
și 4008S): Ø 6,4 
mm, volum um-
plere 117 ml |

buc 200

Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de 
sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă 
Fresenius 4008B și 4008S) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu 
ser fiziologic Da 
Cameră de captare activă  a aerului arterial Da 
Cameră de captare activă a aerului venos Da 
Clame montate integral în segment arterial/venos Da 
Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă 
cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare 
Da 
Linie pentru heparinizare automată Da  
Construcţie atraumatică a portului de injectare cu mem-
brană de plombare Da  
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm 
± 5 mm. 
2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magis-
trale pediatrice 6,4 mm. 
3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 
4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 
5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 
6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.

10
 0

00
,0

0
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Linii pentru 
sînge (ma-
gistrale), 
artera/
vena, set 
maturi 
(pentru 
aparatele 
de dializă 
Dialog 
Bbraun

Linii pentru 
sînge (magis-
trale), artera/
vena, set maturi 
(pentru apa-
ratele de dializă 
Dialog Bbraun

buc 3680

Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (ma-
gistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de 
dializă Dialog, BBraun) 
Cerințe generale și specifice 
1 Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
3 Termen garanţie ≥ 2 ani 
4 Livrare în set (arteră/venă) Da 
5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da 
6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 
7 Pungă de colectare de 2 litri Da 
8 Post-diluare Da  
9 Port de injecție fără conținut de latex Da  
10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 
142/72/70 
11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 
12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 
4,3/4,8 
13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 
14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22

35
0 

00
0,

00

33
10

00
00

-1

10

 Ac pentru 
puncţie, 
artera (fis-
tuline), 16 
G, bucăţi

 Ac pentru 
puncţie, artera 
(fistuline), 16 G, 
bucăţi

buc 14280

Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, ar-
tera (fistuline) - 16G 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 3 ani 
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da 
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Vor conţine un  orificiu lateral (arterial) Da 
2 Vor  conţine clame integrate. Da 
3 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 
º Da 
4 
Vor avea următorii parametri: 
– diametrul acului 1,6 mm 
– lungimea acului 25 mm 
– lungimea tubului 150 mm

72
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 Ac pentru 
puncţie, 
vena (fistu-
line), 16G, 
bucăţi

 Ac pentru 
puncţie, vena 
(fistuline), 16G, 
bucăţi

buc 14280

Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, 
vena (fistuline) - 16G 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 3 ani 
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da 
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Vor  conţine clame integrate. Da 
2 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 
º Da 
3 
Vor avea următorii parametri: 
– diametrul acului 1,6 mm 
– lungimea acului 25 mm 
– lungimea tubului 150 mm

72
 0

00
,0

0
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Lotul nr. 
16 (10.3) 
Concentrat 
de săruri, 
soluție, 
compo-
nentul 
acid, canis-
tre, 10 litri         
(pentru 
aparatele 
Dialog, 
BBraun)

Lotul nr. 16 
(10.3) Concen-
trat de săruri, 
soluție, com-
ponentul acid, 
canistre, 10 litri         
(pentru apa-
ratele Dialog, 
BBraun)

buc 1620,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate 
pentru hemodializă  
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare  
2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concen-
trate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; 
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată 
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da 
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concen-
trate (Dialog, BBraun) 
Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 
litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame

41
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 Cartuș de 
bicarbonat 
de sodiu, 
Sol-Cart 
B 760 g, 
bucăți 
(pentru          
aparatele 
Dialog, 
BBraun)

 Cartuș de 
bicarbonat 
de sodiu, Sol-
Cart B 760 g, 
bucăți (pentru          
aparatele Dia-
log, BBraun)

buc 3650,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru 
hemodializă  
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare  
2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în 
canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; 
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată 
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da 
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate 
(Dialog, BBraun) 
Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri 
Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame

21
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Dezinfec-
tant pentru 
sterilizarea 
aparatelor 
de dializă 
Dialog,          
BBraun (din-
tr-o singură 
sursă)*: Sol.
Acid Citric, 
50%-10 litri, 
canistre

Dezinfectant 
pentru steriliza-
rea aparatelor 
de dializă Dia-
log,          BBraun 
(dintr-o singură 
sursă)*: Sol.Acid 
Citric, 50%-10 
litri, canistre

buc 1,00

Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor 
pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de 
dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare Soluţie concentrată 
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a 
aparatajului 
Cerinţe speciale 
Denumirea, Unitate de măsură Corespunde  
1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* 

2 
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
vîrstnici, 
pentru ca-
teterismul 
vaselor          
magistrale, 
11-12 F, 
L-200 mm;

 Cateter Dub-
lu Lumen, 
set vîrstnici, 
pentru cateter-
ismul vaselor          
magistrale, 
11-12 F, L-200 
mm;

buc 340,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 11-12 F 
Lungimea 200 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 17/18 G  Ø1,3-1,5 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm 
Dilatator 12/11 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.

13
6 

00
0,

00
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 
6,5F, L-75 
mm;

 Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 6,5F, 
L-75 mm;

buc 10,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 6,5 F 
Lungimea 75 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm 
Dilatator 7/8 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 
6,5F, L-100 
mm;

 Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 6,5F, 
L-100 mm;

buc 10,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 6,5 F 
Lungimea 100 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm 
Dilatator 7/8 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.

6 
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Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 
6,5F, L-120 
mm;

Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 6,5F, 
L-120 mm;

buc 10,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 6,5 F 
Lungimea 120 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm 
Dilatator 7/8 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.

6 
00

0,
00
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor           
magistrale, 
8,0F, L-100 
mm;

 Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor           
magistrale, 8,0F, 
L-100 mm;

buc 10,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 8 F 
Lungimea 100 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 18 G  Ø1,0 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm 
Dilatator 8/10 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor           
magistrale, 
8,0F, L-120 
mm;

 Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor           
magistrale, 8,0F, 
L-120 mm;

buc 5,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 5 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 8 F 
Lungimea 120 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 18 G  Ø1,0 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm 
Dilatator 8/10 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
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Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
pediatric, 
pentru 
cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 
8,0F, L-150 
mm;

Cateter Dublu 
Lumen, set 
pediatric, pen-
tru cateteriza-
rea vaselor          
magistrale, 8,0F, 
L-150 mm;

buc 5,00

Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 5 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu 
Cerinţe specifice 
Diametru 8 F 
Lungimea 150 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 18 G  Ø1,0 x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm 
Dilatator 8/10 F 
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.

3 
00

0,
00
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 Cateter 
Dublu Lu-
men, set 
vîrstnici, 
“long life 
– termen 
lung”, 15,0          
F, L – 240-
280 mm;

 Cateter Dublu 
Lumen, set 
vîrstnici, “long 
life – termen 
lung”, 15,0          
F, L – 240-280 
mm;

buc 32,00

.  Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale 
(Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” 
(set vîrstnici) 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliure-
tan 
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru insta-
larea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) auto-
centrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv 
ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, 
seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare 
a cateterului, material de pansament, autocolant de 
identificare a pacientului 
Cerinţe specifice 
Diametru 15,0  F 
Lungimea 240-280 mm 
Radio-opac Da 
Conector Luer-Lock cu clame 
Ac pentru puncţie 18 G  Ø2,75 “  x 70 mm 
Ghid metalic de securitate Tip J (0038” x 800 mm) 
Dilatatoare 12 și 14 F 
Dilatator de tip „PeelAway” 16 F 
Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea 
cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu sig-
uranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway” 
(obligator) 1 
Tunelizator 1 
Seringă 5 ml 1 
Bisturiu-lamă, 11 cm 1 
Injection caps 2 
Dispozitiv de fixare a cateterului 1 
Autocolant de identificare a pacientului 1 
Material de pansament 2
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3477084A -Tubing connector 7x1/8”
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3451916A -Tubing connector 8x1/8”  
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3477103A -Tubing connector 3.5x1/8”  
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Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3451727B -Throttle 0.4 bar  
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3451664B -Throttle 1.3 bar  
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 34516131 -Pressure sensor – 660 mbar  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 8,00 34515330 -Gear pump (Micropump) with magnet, 
without motor

 

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 34565319 -Gear pump V2  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 3456055B -Motor for piston pump  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 34560572 -Bell joint for piston pump (Reed sensor)  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 5,00 34560602 -Pump body for piston pump  
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Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 5,00 3451615A -Membrane for balance chamber  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 3451663A -Motor  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 3451833A -Manometer connection (red), for PA/PBE  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 3451884A -Manometer connection (blue), for PV  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3456005B -SAD version 3 with red detector 3  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3451908C -Blood leak detector 3  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 3451657A -Pressure sensor  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 34514430 -Housing bottom  
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23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 34561382 -Dialyzer coupling, red  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 3,00 34561390 -Dialyzer coupling, blue  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 34570888 -Centre disc(3 buc pachet)  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 2,00 34772928 -Centre disc(5 buc pachet)  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 34771085 -Seal (5 buc pachet)  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 34771050 -Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet)  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 2,00 34561919 -Gear pump (Micropump V2) with magnet 
and integrated tubing connect.

 

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb pen-
tru aparata-
jul de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 3456009A -Swivel arm version 2  
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23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 4,00 34570535 -Single tubing holder  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 2,00 3457035A -Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 3451893H -Maintenance kit  

33
10

00
00

-1

23

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Dialog 
(BBraun, 
Germania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Dialog (BBraun, 
Germania) 

buc 1,00 3456068B -Maintenance kit/supplement HDF Online  

33
10

00
00

-1

24

Piese de 
schimb 
pentru 
stația de 
curățire 
a apei 
HemoRo 
3000 
(DWA, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru stația de 
curățire a apei 
HemoRo 3000 
(DWA, Ger-
mania) buc 5,00

EJMGE41015- Membrane M4.6-11 for HRO 3000

35
0 

00
0,

00

33
10

00
00

-1
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 Set pentru 
hemodi-
afiltrare 
pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius     

 Dializator 
pentru hemo-
diafiltrare, flux 
înalt, suprafaţa        
1,3 – 1,4 m-2. 
Coeficient de 
ultrafiltrare ≥ 
35 ml/oră mm 
Hg.

buc 40

Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 
m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării 
 
Cerinţe generale 
 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Flux înalt (High-Flux) Da 
Coeficientul de UF ≥ 35  ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 80 ml 
Cerinţele specifice  
№ Clearence Unitate măsură, ml/min 
1 ureea   ≥ 200 
2 creatinina   ≥ 200 
3 fosfaţi   ≥ 170 
4 vitamina B-12   ≥ 116 
5 inulina ≥ 88

11
1 

00
0,

00
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 Set pentru 
hemodi-
afiltrare 
pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius     

Dializator pen-
tru hemodiafil-
trare, flux înalt 
1,8 – 1,9 m-2.        
coeficient de 
ultrafiltrare ≥ 
50 ml/oră mm 
Hg.

buc 60

. Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 
m-2, pentru efectuarea 
       hemodiafiltrării 
Cerinţe generale 
 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de 
iradiere Da 
Membrană complet sintetică Da 
Flux înalt (high-flux) Da 
Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră 
Volumul de umplere ≤ 100 ml 
Cerinţele specifice  
 
№ Clearence Unitate măsură, ml/min 
1 ureea   ≥ 250 
2 creatinina   ≥ 250 
3 fosfaţi   ≥ 177 
4 vitamina B-12   ≥ 135 
5 inulina ≥ 110

 

33
10

00
00

-1

25

 Set pentru 
hemodi-
afiltrare 
pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius     

Linie de pro-
tecţie pentru 
hemodiafiltrare, 
bucăţi

buc 100

Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru 
hemodiafiltrare generale 
 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da

 

33
10

00
00

-1

25

 Set pentru 
hemodi-
afiltrare 
pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius     

Filtru supli-
mentar pentru 
filtrarea dializa-
tului, bucăţi

buc 4

Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de 
filtrare a dializatului pentru 
       Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius)  
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da

 

33
10
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00
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 Set pentru 
hemodi-
afiltrare 
pentru 
aparatele 
de dializă 
Fresenius     

Linii pentru 
sînge (magis-
trale), artera/
vena, set vîrst-
nici

buc 100

Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) 
de sînge, arteră/venă, set maturi 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la 
vasul cu ser fiziologic Da 
Cameră de captare activă  a aerului arterial Da 
Cameră de captare activă a aerului venos Da 
Clame montate integral în segment arterial/venos Da 
Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/
venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare 
corespunzătoare Da 
Linie pentru heparinizare automată Da  
Construcţie atraumatică a portului de injectare cu 
membrană de plombare Da  
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 
mm ± 5 mm. 
2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă 8 
mm. 
3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 
mm. 
4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 
5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 
6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
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Concentrat 
de săruri 
granulate, 
compo-
nentul 
acid, cutii 
(aparate          
Fresenius)

Concentrat de 
săruri granu-
late, compo-
nentul acid, 
cutii (aparate          
Fresenius)

buc 682

Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate 
pentru hemodializă  
 
Cerinţe generale 
 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: 
- concentrat granulat; 
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată 
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da 
 
Cerinţele specifice  
 
№ Cerinţa Unitate măsură 
Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fre-
senius): 
1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa 
bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de 
concentrat acid  
1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu  bicar-
bonat: 
Na 140,0 mmol/l 
K 2,0 mmol/l 
Ca 1,75 mmol/l 
Mg 0,5 mmol/l 
Cl 108,5 mmol/l, 
HCO-3 32,0 mmol/l, 
Acetat 6,0 mmol/l.

90
0 

00
0,

00

33
10

00
00

-1

27

 Concen-
trat de 
săruri gran-
ulate, com-
ponentul 
bicarbon-
at, cutii         
(aparate 
Fresenius)

 Concentrat de 
săruri granu-
late, compo-
nentul acid, 
cutii (aparate          
Fresenius)

buc 259

Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate 
pentru hemodializă  
 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: 
- concentrat granulat; 
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată 
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da 
Cerinţele specifice  
№ Cerinţa Unitate măsură 
Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fre-
senius): 
2 Componentul granulat uscat  
bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru 
pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % 
Na 1000 mmol/l 
Acetat 1000 mmol/l

32
6 

00
0,

00

33
10

00
00

-1

28

 Dezinfec-
tant pentru 
sterilizarea 
termică şi 
chimică a 
aparatelor      
de dializă 
Fresenius, 
canistre 
5-10 litri: 
Diasteril, 6 
litri

 Dezinfectant 
pentru ster-
ilizarea termică 
şi chimică a 
aparatelor      de 
dializă Frese-
nius, canistre 
5-10 litri: Dias-
teril, 6 litri

buc 96 Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor 
pentru sterilizarea termică şi 
       chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canis-
tre 5-10 litri * 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare Soluţie concentrată 
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a 
aparatajului 
Cerinţe speciale 
Denumirea, Unitate de măsură  
1. Diasteril, 6 litri, canistre

90
 0

00
,0

0
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 Dezinfec-
tant pentru 
sterilizarea 
termică şi 
chimică a 
aparatelor      
de dializă 
Fresenius, 
canistre 
5-10 litri 
:Puristeril 
340, 3,5%, 
5 litri

 Dezinfectant 
pentru ster-
ilizarea termică 
şi chimică a 
aparatelor      de 
dializă Frese-
nius, canistre 
5-10 litri :Puris-
teril 340, 3,5%, 
5 litri

buc 25 Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor 
pentru sterilizarea termică şi 
       chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canis-
tre 5-10 litri * 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare Soluţie concentrată 
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a 
aparatajului 
Cerinţe speciale 
Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 
litri, canistre

22
 0

00
,0

0

33
10

00
00

-1

30

 Dezinfec-
tant pentru 
sterilizarea 
termică şi 
chimică a 
aparatelor      
de dializă 
Fresenius, 
canistre 
5-10 litri 
:Citrosteril, 
5 litri

 Dezinfectant 
pentru steriliza-
rea termică şi 
chimică a apa-
ratelor      de di-
aliză Fresenius, 
canistre 5-10 
litri :Citrosteril, 
5 litri

buc 8 Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor 
pentru sterilizarea termică şi 
       chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canis-
tre 5-10 litri * 
Cerinţe generale 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare Soluţie concentrată 
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a 
aparatajului 
Cerinţe speciale 
Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, ca-
nistre 

6 
00

0,
00

33
10

00
00
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31

Sare Na 
Cl pentru 
regenera-
re, chimic 
pură, 
tablete, 
saci (25 
kg) pentru 
aparatele 
Fresenius

Sare Na Cl pen-
tru regenerare, 
chimic pură, 
tablete, saci (25 
kg) pentru apa-
ratele Fresenius

buc 32 Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de 
regenerare (NaCl) a aparatajului de 
     dializă Fresenius 
Cerinţe generale 
 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da 
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 
Na Cl, chimic pură Da  
Termen garanţie ≥ 2 ani 
Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci 
ermetici a cîte 25 kg 
Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă

8 
60

0,
00

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru apara-
tajul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

3

6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm 
permeate loop

4 
20

0 
00

0,
00

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

22

6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
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32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

26

6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

26

6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

26

6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

13

F40012394 Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

3

M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

1

F40014377 BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

1

F40012425 PRESSURE MASTER (2,2 BAR) *FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) kg

100

6308541 Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg)  

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) kg

100

6308561 Gravel bag, 1-2 mm (25 kg)  

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) litre

56

6316991 BIRM filter material (28 L)  

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) sac

6

6340201 Ion exchanger resin (25L bag)

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

1

6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4” STAIN-
LESS *AQUAXXX
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

F00001520 MediaR P/2D

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) metru

200

6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

200

6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 
2MTR

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

10

6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 
MMS

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

50

6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

11

6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. 
FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) metru

73

6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

32

6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping 
sleeves

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

200

6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping 
sleeves

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

200

6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

2

F00003314 Aqua B plus Option “Ring Unit, 2 Rings”
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

F00006166 The hook (mediar)

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

27

F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

2

F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

5

F40012463 Permeate connector straight stainless

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) metru

100

F00001213 Cable channel 70x130 with cover white

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

80

F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

8

F40012416 Closure nipple DN6 R1/4” – 11mm s/s MSC

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

F40012415 O-ring EPDM  4 x 4

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

F40012762 O-ring 11 x 2 

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

22

M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC 
MSP

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

22

6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

3

M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

4

M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

10

6438791 Filter cartridge 4008S/V10

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

3

M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

3

M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

4

M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG 
*4008B/H/S
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10
00

00
-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

4

M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

13

6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

13

M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

4

6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

17

M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION 
*4008B/S

 

33
10

00
00

-1

32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

20

6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S
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00

00
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32

Piese de 
schimb 
pentru 
aparatajul 
de dializă 
Fresenius 
(Fresenius 
Medical 
Care, Ger-
mania) 

Piese de schimb 
pentru aparata-
jul de dializă 
Fresenius (Fre-
senius Medical 
Care, Germania) buc.

1

6720291 Battery 18V *4008B/H/S

 

 
 Valoarea estimate  
 

10 882 00,00

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 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

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Criuleni
IDNO 1003600153223
Adresa Stefan cel Mare 1, or. Criuleni, r-nul Criuleni 

MD- 4801
Numărul de telefon/fax 0248 22136; fax: 0 248 22136
Adresa de e-mail ale autorității contractante srcriuleni@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante srcriuleni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana 069895255
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

apcriuleni@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție  Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1

,,Lucrari de constructie a 
Centralei termice separate 
destinate incalzirei Spitalu-
lui Raional Criuleni ,, 

1
Conform anunțului de par-
ticipare. 

6 557 369.00

n  
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 Eligibilitatea ofertatului; Capacitatea de exercitare 
а activității profesionale ; Capacitatea есоnоmiсă și 
financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigu-
rare а calității.
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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 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 11.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Singera.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Unita-
te de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45214100-
1

Construcția gradiniței 
din  or. Sîngera 1/caiet de sarcini Construcția gradiniței din  

or. Sîngera
5 000 000.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@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

11.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reconstrucție 
a unui sector de drum str. 
Dumitru Matcovschi (in-
clusiv stația terminus, cu 

lungimea 0,3km)

1
Conform caietului de sar-
cini/proiectului  de exe-
cuție 2 216 387 

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, corespunderea cerințe-
lor solicitate

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  7  din__11.01.2022__

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul Republican Expe-
rimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun. Chișinău, 

str. Romană, 1
Numărul de telefon/fax 022-263001/022-229927
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@crepor.org
Adresa de internet ale autorității contractante www.crepor.org
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Secția Achiziții Publice

 022/263130

achizitii.crepor@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe 
pagina web a Agenției Servicii Publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară,  
confecționarea mijloacelor ajutătoare tehni-
ce, prestarea serviciilor de reabilitare medi-
cală și profesională

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate de 

măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

1 19100000-7 Piele si produse din 
piele  1 lot

pentru produecerea 
încălțămintei ortope-
dice și articolelor pro-
petico-ortopedice

850735,42

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - Lipsa 
restanților față de bugetul public națion-
al - se exclude operatorul care nu şi-a în-
deplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări so-
ciale în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare în Republica Moldova;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale – deținerea licenței sau au-
torizației de funcționare; 

3. Capacitatea economică și financiară – ex-
periență asemănătoare minimum 3 ani; 

4. Capacitatea profesională -  existența an-
gajaților pentru executarea contractului 
de achiziție

I. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reabilitare a unui 
sector de drum cu reamena-

jarea trotuarelor din str. Păcii 
(sectorul str. Mateevici-str. 

Grătiești), com. Stăuceni, mun. 
Chișinău

1 Conform caietului de sarcini/
proiectului  de execuție

3 780 451

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, corespunderea cerințe-
lor solicitate

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație capitală a 
Casei de Cultură și amenajarea 

terenului aferent pe imobi-
lul/terenul cu nr. cadastral 

3153109019, mun. Chișinău, 
com. Stăuceni, s. Goianul Nou, 

str. M.Eminescu 7

1 Conform caietului de sarcini/
proiectului  de execuție

1 980 318

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 mic preț, corespunderea cerințelor 
solicitate

 
 
 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de amenajare a 
parcului public din str. 

Alexei Mateevici-str. Stu-
denților, com. Stăuceni, 

mun. Chișinău

1
Conform caietului de sar-
cini/proiectului  de exe-
cuție

6 231 850

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, corespunderea cerințe-
lor solicitate

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 12 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@stauceni.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de amenajare a terenu-
lui multifuncțional cu teren de 

baschet și zone Workout din 
str. Livezilor 2, com. Stăuceni, 

mun. Chișinău

1
Conform caietului de sar-
cini/proiectului  de exe-
cuție

1 839 195

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, corespunderea cerințe-
lor solicitate

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din      13. 12.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Rezina 
IDNO 1007601011412
Adresa or.Rezina str.27August1 
Numărul de telefon/fax 025421825,025425740
Adresa de e-mail ale autorității contractante contactrezina@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Pagina web
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Crijanovschii Eudochia  tel.025421825 ecri-

janovschii@mail.ru 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Documenația  de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pent-
ru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9

 Servicii de  Intretinerea 
drumurilor publice locale 
din r-l Rezina, pe perioa-
da  anului 2022, 90.5 km.

1

Conform documentelor 
standart pentru realizarea 
achiziției anexată în cad-
rul procedurii în SIA RSAP, 
caeitul de sarcini 

4 375000.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu V

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

mailto:contactrezina@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@mail.ru
mailto:ecrijanovschii@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

 Conform procedurii în SIA RSAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu V

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
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


198

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1 din 24 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Răzeni
IDNO 1007601006944
Adresa RM, raionul Ialiveni s. Răzeni, str. Ștefan cel 

Mare și Sfînt 62
Numărul de telefon/fax 026874688, 026874538
Adresa de e-mail ale autorității contractante razeniprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.razeni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Munteanu Serghei, tel. 026874688, serghe-

imld1966@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 15800000-6 Lotul nr. 1. Produse 
lactate Diverse produse alimentare

296237,00

2 15800000-6 Lotul nr. 2. Carne și 
produse din carne Diverse produse alimentare

222874,50

3 15800000-6 Lotul nr. 3. Pește Diverse produse alimentare 70400,00

4 15800000-6 Lotul nr. 4. Alte pro-
duse alimentare Diverse produse alimentare

130566,75

5 15800000-6 Lotul nr. 5. Crupe Diverse produse alimentare 18439,00

6 15800000-6 Lotul nr. 6. Fructe și 
legume Diverse produse alimentare

238893,20

TOTAL 977320,45
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu-V

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 pentru lot

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție – V 
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1002601000203

Adresa MD-2005. str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP 

MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

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 2 3 4 5 6

1.1 32500000-8

Echipamente hardware 
de tip server, echipa-

ment de rețea, dispozi-
tive periferice

set Conform specificației tehnice

250 000.00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta 
poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte 
cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

februarie-iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------
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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

---------------------

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


202

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______ din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1002601000203

Adresa MD-2005

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP 

MTender 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 2 3 4 5 6

1.1

30200000-1

30190000-7 
32000000-3

Tehnică de calcul și 
accesorii / tehnică de 
birou

12 PC (accesorii)

10 imprimante multifuncți-
onale 

1 imprimantă color multi-
funcțională

10 distrugătoare de docu-
mente

5 Tablete

Conform specifi-
cației tehnice 300 000.00

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 



203

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte 
cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Aprilie-Iunie 

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 ------------------------------------------

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

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea es-
timată fără 

TVA (lei MD)

Procedura de 
achiziţie aplica-

bilă

Perioada desfășurării pro-
cedurii de achiziţie publică

Contractul intră 
sau nu sub inci-
denţa Acordului 
privind achiziţii-
le guvernamen-
tale al Organiza-
ţiei Mondiale a 

Comerţului

1.

  Achiziţionarea 
produselor

             alimentare 

                trim.I

15800000-6 2153000,00

   Licitaţia Publică

        deschisă 14.12.2020- 14.03.2021 -

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de 
achiziţie aplica-

bilă

Perioada desfă-
șurării procedu-

rii de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 
privind achiziţiile guver-

namentale al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului

1.

  Achiziţionarea 
produselor

             alimentare 

                trim.II

15800000-6 1511000,0

   Licitaţia Publică

        deschisă 09.06.2021- 
09.09.2021 -

                                   

Tel:0
Tel:0
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Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.
crt.

Expunerea obiectu-
lui de achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de 
achiziţie aplica-

bilă

Perioada desfă-
șurării procedurii 

de achiziţie pu-
blică

Contractul intră sau 
nu sub incidenţa 

Acordului privind 
achiziţiile guver-

namentale al Orga-
nizaţiei Mondiale a 

Comerţului

1.
  Achiziţionarea pro-
duselor
             alimentare 
                trim.IV

15800000-6 1489000,0

   Licitaţia Publică
        deschisă 06.10.2021- 

06.01.2022 -

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de 
achiziţie apli-

cabilă

Perioada desfășu-
rării procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 
privind achiziţiile guver-

namentale al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului

1.

Achiziționarea 
automobilului 34110000-1 270000,00

COP – cu pub-
licare

23.06.2021- 
23.09.2021 -

Tel:0
Tel:0
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Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului 

de achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de achi-
ziţie aplicabilă

Perioada desfășu-
rării procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau 
nu sub incidenţa 

Acordului privind 
achiziţiile guver-

namentale al Orga-
nizaţiei Mondiale a 

Comerţului

1.

Echipamente 
medicale 33100000-1 492000,00

COP – cu publicare 05.05.2021- 
05.08.2021 -

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adul-
te) „Speranţa”

Adresa: or. Vadul lui Vodă, str.Balneară nr. 11

Relaţii de contact: Tel: 0 22 314 593, 0 683 24 842

Fax: 0 22 314 698 e-mail: sperantasana@gmail.com

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea esti-
mată fără TVA 

(lei MD)

Procedura de achizi-
ţie aplicabilă

Perioada des-
fășurării proce-
durii de achizi-

ţie publică

Contractul intră 
sau nu sub inci-
denţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 
Organizaţiei Mon-
diale a Comerţului

1.

Lucrări de repa-
rație capitală 45400000-1 1170000,0

COP – cu publicare 10.06.2021- 
10.09.2021 -

Tel:0
Tel:0
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.8  din  30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Moghiliuc Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

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)

Valoarea achizitiei de 316666.6 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii □  

Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a energiei electrice la
Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, mun.
Bălți, str.Ivano Franco 44

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637580628624

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047271/

Data publicării:  22.11.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1 ofertă

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:-

De la operatori economici dintr-un alt stat: niciuna

Pe cale electronică:  1 ofertă
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.8 din 10 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA „FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD”

IDNO 1015602003305

Date de contact Bălţi, str.Strîi 17/a, tel. 62163420, e-mail: dc.sef@fee-nord.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637580628624
mailto:dc.sef@fee-nord.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOTUL I  „Servicii de furnizare a ae-
nergiei electrice pentru anul 2022” la 
Centrul de Plasament Temporar și Rea-
bilitare pentru Copii Bălți, mun.Bălți, str.
Ivano Franco 44

65310000-9

1 lot
nr.12 din 

20.12.2021

379998,144

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02 din   28 decembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria c.Jora de Mijloc,  raionul Orhei
Localitate s. Jora de Mijloc,  raionul Orhei
IDNO 1007601001684
Adresa Jora de Mijloc,  raionul Orhei
Număr de telefon/fax 023555238
E-mail primariajorademijloc@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Savin Viorica
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □+        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: 21047790

Data publicării: 30.11.2021
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1638261527601

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut+
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □+

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.02 din  20 decembrie  2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. Fabrica de unt din Florești

  Nivali Prod SRL 

Baguette SRL
IDNO 1003607011922

1006600010112

1014600037741

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

02502254

022815067

022407104
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/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv 

TVA

1
Fabrica de unt din Florești
Produse lactate 

15500000-0 lot Nr.88 din 
28.12.2021 155508.00

2
Nivali Prod SRL
Carne de porc și de vită

15100000-0 lot
Nr.89

28.12.2021
49410.00

3

Baguette SRL
Piept de pui
Pește congelat
Ouă de găină
Făină de grîu
Crupe
Fasole și mazăre
Conserve
Suc
Zahăr și sare
Biscuiți
Ulei
Fructe și legume
Condimente

15800000-6 lot Nr .90 din 
28.12.2021

73040.00
11600.00
11324.00
5500.00

13698.75
2520.00
5934.60
9045.00
9492.50
5775.00
7585.00

67738.00
4098.50

227351.35

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □+        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □   +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 29 .12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă 
este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională res-
ponsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire(în ca-
zul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare (bl. alimentar)pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634300220787/21045498

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1634300220787?tab=contract-notice
Data publicării: 15.10.2021

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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 15 (Cincisprezece)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Total: 15 (Cincisprezece)

 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md


213

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 30.11.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire 1. S.A «Augur Perla»

IDNO 1002600047714

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-2004, or.Chișinău , str.Sciusev, nr.111, (022)-237-130,068500807, secretar@perla.md   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici 
(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

17. 

Crevurști din carne de vită 
din carne de vită de calitate 
superioară ambalate în mem-
brană naturală, fără adaus de 
emulgatori

Produse alimentare (blo-
cul alimentar) p-u anul 
2022

15800000-6

kg 3100 59/20.12.2021 226 021,00

18.  Salam “Doctorscaia”calitatea 
superioară

Produse alimentare (blo-
cul alimentar) p-u anul 
2022

15800000-6
kg 4700

59/20.12.2021
370 830,00

Total suma contractului 596 851,00

Denumire 2. SRL «Casa de Comerț Vita»
IDNO 1002600003745
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str.Industrială 40, Telefon/fax, (022) 835-480, E – 
mail:  svt@vitacom.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □
Asociație de operatori economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea și procen-
tul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

33.
Magiun (pasterizat)  
din:prune,mere,pomuș-
oare.

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6 kg 1300 60/15.12.2021 28 080,00

43.

Pastă de roșii (25% sub-
stanţă uscată)

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6 kg 750 60/15.12.2021 23 040,00

62.
Suc limpezit în asortimen-
t:mere,struguri,coacăză,a 
cîte 200ml.

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6 litri 7400 60/15.12.2021 168 720,00
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63. Nectar în asortiment:pier-
sic, prune, caise

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6 litri 7400 60/15.12.2021 168 720,00

Total suma contractului 388 560,00

Denumire 3. SRL « Dorianis &CO »
IDNO 1003601001929
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-6526, sat. Mereni, Anenii Noi, Telefon/fax:   026554581/ 
067130270, dorianisco@gmail.com,

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □
Asociație de operatori economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea și procen-
tul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

13. Chifle

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6

buc 15000 61/28.12.2021 40 350,00

16. Cozonac

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6

buc 3000

61/28.12.2021

16 170,00

50. Pîine  cu secară

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6

kg 16500

61/28.12.2021

138 435,00

Total suma contractului 194 955,00

Denumire 4.SC«Ideea-Prim» SRL  
IDNO 1004600059850
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, com. Străuceni, str. Grătiești 2, Telefon/fax:  
022 459 111; 069 3245 931, enache@ideea-prim.md    

Întreprindere mică sau mijlocie 

Asociație de operatori economici (societate mixtă, 
consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot
Denumirea bunu-

rilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

mailto:enache@ideea-prim.md
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14.1. Covrigei 
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 1600 62/17.12.2021 27 198,72

14.2. Covrigei cu tărîțe 
de grîu

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 600 62/17.12.2021 10 199, 52

Total suma contractului 37 398,24

Denumire 5. SRL «Livi MAD COM »
IDNO 1017600026401
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ 
pagina web)

MD-2093 Mun. Chișinău, s. Grătiești, str. B.P. Hasdeu ,6, 067369993,  60238501, 
vitspataru@gmail.com

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

Asociație de operatori econo-
mici (societate mixtă, consorțiu 
sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA

11. Ceapă uscată
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2200

63/16.12.2021
13 640,00

24. Dovlecei
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 1900

63/16.12.2021
28 120,00

34. Mandarine
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 3000

63/16.12.2021
62 700,00

37. Mere 
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2300

63/16.12.2021
13 110,00

38. Morcov  
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2500

63/16.12.2021
13 500,00

40.
Orez (bob întreg, ro-
tund) calitatea  superi-
oara (camolino)

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2800

63/16.12.2021
46 032,00

53. Portocale
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 300

63/16.12.2021
6 558,00

57. Sfeclă roșie 
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2000

63/16.12.2021
12 800,00

64. Ulei de floarea soarelui 
(rafinat)

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 2300

63/16.12.2021
77 970,00
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67. Varză albă (proaspătă)
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 6200

63/16.12.2021
40 176,00

69. Zahăr (din sfeclă de 
zahăr)

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg 8000

63/16.12.2021
118 080,00

Total suma contractului 432 686,00

Denumire 6. ÎCP« Panifcoop»
IDNO 1003600132567
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ 
e-mail/ pagina web)

or. Strășeni, str. Orheiului, 10, Telefon/fax:    0237 23685/ 0237 23149, panif-
coop@rambler.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □
Asociație de operatori 
economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumi-
rea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, 
incl.TVA

15. Covrigi cu susan/mac
Produse alimenta-
re (blocul alimen-
tar) p-u anul 2022

15800000-
6 buc 15000 64/16.12.2021 48 000,00

Total suma contractului 48 000,00

Denumire 7. SRL «Produse de Familie»

IDNO 1010600010111

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ 
e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176, Telefon/fax 078877010, viorel.iacovet@filetti.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori 
economici (societate 
mixtă, consorțiu sau al-
tele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denu-
mirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA

7. Carne de vită calitatea I
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
kg 7300

65/20.12.2021
766 135,00

Total suma contractului 766 135,00

mailto:panifcoop@rambler.ru
mailto:panifcoop@rambler.ru
mailto:viorel.iacovet@filetti.md


217

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Denumire 8. « Villa Prodotti » SRL
IDNO 101660007719
Date de contact 

(adresa/ telefon/ 
fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău , str. Nicolae Milescu Spătaru 19 ap.63, Telefon/fax : (250) 846- 333 
/069926592, E – mail:  villaprodotti@mail.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

Asociație de ope-
ratori economici 
(societate mixtă, 
consorțiu sau al-
tele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(-
denumirea, valoa-
rea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

6. Carne de găină (pui 
cu fierbere rapidă)

Produse alimentare (blo-
cul alimentar) p-u anul 
2022

15800000-
6 kg 6200 66/17.12.2021 241 428,00

48. Piept de gaină  
(fara os)

Produse alimentare (blo-
cul alimentar) p-u anul 
2022

15800000-
6 kg 3000 66/17.12.2021 206 640,00

Total suma contractului 448 068,00
Denumire 9. SRL  «Telemar»
IDNO 1003600098573
Date de contact (adre-
sa/ telefon/ fax/ e-mail/ 
pagina web)

mun. Chișinău, str. Uzinelor, 21/1, Telefon/fax: (022) 479-098 ,069  078  262, 
telemarsrl@mail.ru   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □
Asociație de operatori 
economici (societate 
mixtă, consorțiu sau al-
tele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denu-
mirea, valoarea și pro-
centul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea 
bunurilor, ser-
viciilor sau lu-

crărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-
tractului

Suma, incl.
TVA

46. Pește congelat fără 
cap “Argentina”

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6

kg 2700 67/23.12.2021 151 956,00

mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:telemarsrl@mail.ru
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47. Pește congelat fără 
cap “Hec”-Merluciu

Produse alimen-
tare (blocul ali-
mentar) p-u anul 
2022

15800000-6

kg 1300

67/23.12.2021

65 000,00

Total suma contractului 216 956,00

Denumire 10. S.A. Franzeluta
IDNO 1002600004030
Date de contact 

(adresa/ telefon/ 
fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD- 2032 mun. Chișinău, str. Sarmizegetuza 30, Telefon/fax : 069711007, E – mail:  achi-
zitiifranzeluța@mail.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

Asociație de ope-
ratori economici 
(societate mixtă, 
consorțiu sau al-
tele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(-
denumirea, valoa-
rea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA

49.
Pîine albă Extra Produse alimentare 

(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-
6 kg

39500
68/28.12.2021 331 800,00

Total suma contractului 331 800,00

Denumire 11. S.A.« Fabrica de Unt din Florești »
IDNO 1003607011922
Date de contact (adresa/ telefon/ 
fax/ e-mail/ pagina web)

R. Florești , s. Varavareuca ,Telefon/fax : (250) 262-54,079941799, 
milkmark@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □
Asociație de operatori economici 
(societate mixtă, consorțiu sau alte-
le)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire 
lot

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, 

incl.TVA

4. Brînză de 
vaci  9 %

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
kg 4500 69/15.12.2021 252 900,00

9. Cașcaval 
45% 

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
kg 4800

69/15.12.2021
575 040,00

mailto:milkmark@inbox.ru
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12. Chefir 2,5% 
Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
litri 4000

69/15.12.2021
52 000,00

31. Lapte 2,5% 
(sticlă 0,5lit)

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
litri 51500

69/15.12.2021
776 620,00

32.
Lapte 2,5% 
(pachet 1 
lit)

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
litri 28000

69/15.12.2021
302 400,00

58 Smîntînă 
10% 

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
kg 2700

69/15.12.2021
73 440,00

65.
Unt de vacă 
grăsime 
<=73% 

Produse alimentare 
(blocul alimentar) p-u 
anul 2022

15800000-6
kg 5700

69/15.12.2021
763 800,00

Total suma contractului 2 796 
200,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram 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 Contesta-
țiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

(022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii, 202125677

Obiectul achiziției Servicii de deservire și întreținere a unităților de trans-
port aflate la garanție

Cod CPV 50110000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)

art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice și anume - din motive tehnice, de creaţie sau 
referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur 
operator economic dispune de bunurile, lucrările şi ser-
viciile necesare şi nu există o altă alternativă. Automo-
bilele aflate la garanție urmează a fi deservite de către 
dealerul oficial ˝DAAC Hermes SA ˝

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:  Nu
Link-ul: Nu
Data publicării: Nu

Platforma de achiziții publice utilizată Nu se aplică

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante

Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

-
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu

Link-ul: Nu
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

Nu se aplică

Sursa de finanțare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 150 000,00

2. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt

3. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

http://www.mtender.gov.md
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4. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora 16:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii
1. „DAAC HERMES” S.A. 1002600009035 Vasili CHIRTOCA 

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii eco-
nomici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
„DAAC HERMES” S.A.

Oferta – specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr.22 și nr.23) prezentat

Extras din registru persoanelor juridice prezentat
Certificat privind deținerea contului bancar prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, 
dar nu corespundecerințelor de calificare))

5. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Corespunderea cu 
cerințele de califi-

care

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice

Servicii de deservire 
și întreținere a uni-
tăților de transport 

aflate la garanție

„DAAC HERMES” 
S.A. 135 096,66 16 buc. + +

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consem-
na prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

6. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele sta-
bilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  Nu sunt

7. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

8.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot       

9. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                   

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

11. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

12. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Servicii de deservire și întreținere a unităților de transport aflate la 
garanție

„DAAC HER-
MES” S.A. 16 buc. 135 096,65 162 116,00
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13. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
„DAAC HERMES” S.A. 29.12.2021 e-mail: Alexandru.harbuzaru@

daac-hermes.md;
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu se aplică

15. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea opera-
torului  

economic
Întreprinderea:

Numărul 
și data 

contractului/ acordu-
lui-cadru

Cod CPV

fără TVA

Valoarea contractului
Termen de vala-
bilitate al con-

tractului/acordu-
lui-cadruinclusiv TVA

„DAAC HERMES” 
S.A. Capital social 98 29.12.2021 50110000-9 135 096,65 162 116,00 31.12.2022

16. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care 
la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/
loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): Nu se aplică

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/
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 și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de 
monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 28 decembrie 2021   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 200 /022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Vladimir Vornic, 022 822 200

 email: vladimir.vornic@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigura-
rea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ +      

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637853190061

Data publicării: 25.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047606/    

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □+

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: +

mailto:vladimir.vornic@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637853190061
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047606/
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 21.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire ÎNTREPRINDEREA  CU  CAPITAL  STRĂIN „LUKOIL-MOLDOVA” 
Societatea cu răspundere limitată

Date de contact

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-2012, mun. Chișinău, 

str. Columna, 92

Telefon: 022 211225 / 022 211238 / 022 211 225

e-mail:dumitru.simonov@lukoil.md/ office@lukoil.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1 Lot: Produse petroliere 09100000-0 12 luni
24/193/2021-COP din 28.12.2021

(semnat de contraparte la 
28.12.2021)

450 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □ +       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □  +     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md/
mailto:office@lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 126/21AA din 29.12.2021

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri
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 Timbre (mărci poștale) pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638791569562

Data publicării: 06.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1638791569562?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1 (una)

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. 372/21 din 21.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638791569562


226

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Denumire ÎS „Poşta Moldovei”

IDNO 1002600023242

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 134,  mun. Chișinău, Republi-
ca Moldova; 022 25 12 00 anticamera@posta.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. d/r
Denumirea bunu-

rilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1 Lotul nr. 1
Timbre (0,25 lei)

ÎS „Poşta 
Moldovei” 22410000-7

100000 buc. 

Nr. 2269 din 
29.12.2021

25 000,00

2 Lotul nr. 2
Timbre (1,20 lei) 30000 buc. 36 000,00

3 Lotul nr. 3
Timbre (1,75 lei) 45000 buc. 78 750,00

4 Lotul nr. 4
Timbre (2,00 lei) 6000 buc. 12 000,00

5 Lotul nr. 5
Timbre (3,00 lei) 2000 buc. 6 000,00

6 Lotul nr. 6
Timbre (4,50 lei) 4000 buc. 18 000,00

7 Lotul nr. 7
Timbre (5,75 lei) 14500 buc. 83 375,00

8 Lotul nr. 8
Timbre (15,50 lei) 500 buc. 7 750,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:anticamera@posta.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21046105 din 28.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2022 REPETAT

Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1636379566959

Data publicării: 08.11.2021
Link:   https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 20
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 20
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 20

 
 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636379566959
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.219/21 din 03 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SC ”ADRIKA” SRL

IDNO 1014600026086

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022 728 785, 022 729 032

E-mail: ninacovas@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

1 Lot 1 Pâine din făină de grâu calitate 
superioară, feliată, ambalată 15800000-6 36000 Kg

06-150/21 din 
22.12.2021

293 400,00

2 Lot 6 Pesmeţi simpli de calitate superi-
oară, ambalat 15800000-6 3000 Kg 66 000,00

Denumire „Bujor Trans” SRL

IDNO 1013600030309

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 0 69 156 606, 0 68 673 552

E-mail: bujordir@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 con-
tractului Suma, inclusiv TVA

mailto:ninacovas@mail.ru
mailto:bujordir@mail.ru
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1

Lot 47 Cartofi proaspeţi de masă 
alungiţi cu greutatea nu mai puţin de 
100gr/buc, calibrul nu mai puţin de 50 
mm în saci, calitativi, de mărime me-
die, fără semne de alterare

15800000-6 25000 kg

06-149/21 din 
15.12.2021

120 000,00

2

Lot 49 Varză albă proaspătă (cu gre-
utatea nu mai puţin de 2 kg/buc) nu 
înfoiată. În saci, calitativă, de mărime 
medie, fără semne de alterare

15800000-6 6000 kg 40800,00

3 Lot 52 Usturoi uscat 15800000-6 30 kg 1110,00

Denumire „Augur Perla” SA

IDNO 1002600047714

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: +373 68 670 034

E-mail: blaja.adriana.customagic@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1
 Lot 26 Crenvurști calitate I, fiert, din 
carne de vită, fără adaosuri de emul-
gători

15800000-6 4500 kg

06-151/21 din 
16.12.2021

304650,00

2
Lot 27 Crenvurști calitate I, fiert, din 
carne de pui, fără adaosuri de emul-
gători

15800000-6 4500 kg 291150,00

3

Lot 34 Brînză cu cheag tare/brînză ma-
turată tare/cașcaval - nepicant, cu con-
ținut de grăsime raportat la substanța 
uscată 45-50%

15800000-6 3600 kg  540000,00

Denumire AVT LUX COM S.R.L

IDNO 1014600040053

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022 461 163

E-mail: avtluxcom@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      

 

mailto:blaja.adriana.customagic@gmail.com
mailto:avtluxcom@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
Lot 28 Pește de mare îngheţat, evisce-
rat fără cap merluciu (Hec) a cîte 0,5-1 
kg bucata.

15800000-6 4000 kg
06-152/21 din 

23.12.2021 

207 600,00

2
Lot 35 Unt nesărat 72,5%, fără adaos 
de grăsimi vegetale în ambalaj de 10 
kg, ţărănesc

15800000-6 9500 klg 1 303 020,00

Denumire „Casa de Comerț Vita” SRL

IDNO 1002600003745

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 0 682 88 600; 835-480,835-483,835-478

E-mail: svt@vitacom.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 Lot 19 Suc din fructe natural - mere 
(limpezit) 15800000-6 9000 litri

06-153/21 din 
15.12.2021

100 980,00

2 Lot 20  Suc din legume (tomate) 15800000-6 8000 litri 89 760,00

3 Lot 36 Pastă de tomate 25%, borcan 
0,7 kg 15800000-6 1500 kg 46 440,00

Denumire Floreni SRL

IDNO 1002601002055

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 0608 73 111

E-mail: i.lupasco@floreni.md, office@floreni.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

 
 

mailto:i.lupasco@floreni.md
mailto:office@floreni.md
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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

Lot 25 File din piept de pui dezosat, 
fără piele, refrigerat la maximum + 
4□C, temperatura determinata in pro-
funzime

15800000-6 5000 kg 06-154/21 din 
15.12.2021 340 000,00

Denumire ”Franzeluța” SA

IDNO 1002600004030

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022-853-400, 069711007

E-mail: achizitiifranzeluta@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

1 Lot 2 Pâine din amestec de făină de 
grâu calitatea I şi II, feliată, ambalată 15800000-6 16000 kg 06-155/21 din 

15.12.2021 128000,00

Denumire I.I. Gemenii-Sirbu

IDNO 1004600032088

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 060 354 280
E-mail: cibotarescuv@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 contract)

Da □       Nu      
 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 22 Carne de vită categoria I, ca-
litatea superioară, tranșată, fără os, 
congelat

15800000-6 7000 kg 06-156/21 din 
16.12.2021 830340,00

mailto:achizitiifranzeluta@mail.ru
mailto:cibotarescuv@mail.ru
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Denumire „Lovis Angro” SRL

IDNO 1007600043788

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022.84-33-70

E-mail: lovisangro@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

1
Lot 55 Mere proaspete,calitativi fără 
semne de alterare cu greutatea 100gr-
150gr

15800000-6 4000 kg 06-157/21 din 
28.12.2021 20 960,00

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” SRL

IDNO 1016600007719

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: +373 (022) 846-333

E-mail: villaprodotti@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

1

Lot 23 Carcase de pui „Broiler” evis-
cerat, calitate superioară cu fierbere 
rapidă, refrigerat in cutii de carton cu 
greutatea de la 1,5-2,0kg

15800000-6 8000 kg
06-158/21 din 

23.12.2021

311 040,00

2
Lot 24 Pulpe de gaina refrigerate la 
maximum + 4□C, temperatura deter-
minata in profunzime

15800000-6 11000 kg 425 700,00

Denumire Sija Prim SRL

IDNO 1005600023438

mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 0 69 027 670

E-mail: sijaprim@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 48 Sfeclă roșie de masă în saci, 
calitativi, de mărime medie (200-300 
gr/buc), fără semne de alterare

15800000-6 4000 kg

06-159/21 din 
16.12.2021

22560,00

2
Lot 50 Morcov de masă, nu mai puţin 
de 100 gr/buc. În saci, calitativi, de 
mărime medie, fără semne de alterare

15800000-6 5000 kg 26350,00

3
Lot 51 Ceapă uscată, nu mai puţin de 
100gr/buc. În saci, calitativi, de mări-
me medie, fără semne de alterare

15800000-6 3000 kg 15810,00

4 Lot 53 Verdeaţă proaspătă (mărar, 
pătrunjel) 15800000-6 600 kg 31620,00

Denumire ”Acustic Tehnologie” SRL

IDNO 1003600041432

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: +373 68 666 257

E-mail: acusticteh-tender@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

1 Lot 54 Ouă dietice de găină cu gr. de 
53gr-63gr 15800000-6 52000 buc 06-148/21 din 

16.12.2021 124800,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:sijaprim@gmail.com
mailto:acusticteh-tender@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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nr. 2021/S 220 - 581130
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
-

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 17 din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție 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 prealabi-
lă a unui anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Utilaj tehnologic
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635760297470

Data publicării: 01.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635760297470

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: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 10
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
13 din 26.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Ecochimie” SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str.Valea Crucii, 2, MD-2062, 022 109

111, info@ecochimie.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot nr. 2, 3, 4 38400000-9 6 buc 17 din 
20.12.2021

271920,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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 se aplică

mailto:info@ecochimie.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 15 din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

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)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Tehnică de calcul
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1634898161076

Data publicării: 22.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634898161076

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
12 din 24.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Fors Computer” SRL
IDNO 1002600008315
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Sfatul     Țării, 18, MD-2012,

(022) 23 47 48, office@fors.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot nr. 1 30200000-1 1 buc (set) 15 din 
20.12.2021 85579,49

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

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 se aplică

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 18 din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de par-
ticipare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Legea 131/2015, art. 56, al. 1, lit.a) nicio ofertă sau nicio 
ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca 
răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licita-
ție restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contrac-
tului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența 
concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale 
a parametrilor achiziției

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Cameră de uscare cu aer cald cu accesorii
Anunțul de participare Nr.: - 202124135

Data publicării: 10.12.2021
Link: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nu se aplică
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
14 din 16.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „TRIOGRUP PRIM” SRL
IDNO 1012600008523
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, Vatra, str. Mihai Eminescu, 29/1, ap.(of.8), 
(022) 440 078, 069314934, triogrupprim@gmail.com, 
http://www.trio.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Cameră de uscare cu aer cald cu 
accesorii 16600000-1 1 bucată nr. 18 din 

17.12.2021 709918,90

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

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 se aplică

mailto:triogrupprim@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 28 decembrie 2021                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822528
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Bătrînu Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică 
autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul 
fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea și 
menţinerea stabilităţii preţurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □+       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de menținere a soluției pentru eficientizarea procesu-

lui de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma 
Microsoft Dynamics CRM

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635768086431
Data publicării: 01.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635768086431?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □+

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635768086431?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635768086431?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 3 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire DYNAMIXRM SRL
IDNO RO 34632290
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

România, 021172, București, Sector 2,                             Șo-
seaua Colentina, nr. 2B, bl. 4A, et.8, ap. 36/+ 40 724 043 
533/ catalin@dynamixrm.ro

Întreprindere mică sau mijlocie Da □+       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □ +     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA MDL

1 Lot 1: Menținerea și suportul 
tehnic a soluției pentru eficien-
tizarea procesului de licențiere, 
autorizare și notificare bazată pe 
platforma Microsoft Dynamics 
CRM

72267000-4

72211000-7

12 luni

200 om/oră

25/184/2021-
COP din 
21.12.2021 
(semnat de 
contraparte la 
28.12.2021)

507 073,56

2 Lot 2: Menținerea și suportul 
standard a licențelor GoGet365 
Portal

72268000-1 1 serviciu 31 751,78

TOTAL: 538 825,34
*Echivalentul sumei contractului atribuit fără TVA constituie: 22 570,00 Euro (la data deschiderii ofertei 
24.11.2021 – 19,8946 lei/1 EURO).

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □ +       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □ +       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1637076441527 din __.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribui-
re (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Articole parafarmaceutice
Anunțul de participare Nr:ocds-b3wdp1-MD-1637076441527

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046927/
Data publicării/transmiterii: 16.11.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V       Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 11

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 11

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. ocds-b3wdp1-MD-1637076441527 din 15.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637076441527
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637076441527
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637076441527
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I. 

Denumire Biosistem MLD SRL
IDNO 1010600028048
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Albișoara, 16/1, tel.0-22-808-517

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Hîrtie videoprint, din polypro-
pilen, densitae 1,7min, rola 
110mm*18m, UPP110HG, grosi-
mea 62 g/m2

33140000-3 buc 110 Nr.169 din 
22.12.2021

23 920,30

Denumire ImpulsProGroup SRL
IDNO 1007600001757
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Zelinschi, 31/B, of.51, tel.0-681-15-
311 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Ambalaj rulou pentru aparate de 
sterilizare 100mmx200m

33140000-3 buc 17 Nr.170 din 
22.12.2021 4041,24
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2 Ambalaj rulou pentru aparate de 
sterilizare 200mmx200m

33140000-3 buc 24 Nr.170 din 
22.12.2021 10368

III.

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

mun.Chișinău, str. Valea Crucii, 2, ap.85, tel. 0-22-52-
34-32

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Ambalaj rulou pentru aparate 
de sterilizare 50mmx200m

33140000-3 buc 8 Nr.171 din 
22.12.2021 1002,96

2

Anze sterile pentru colectarea 
frotiurilor urogenitale, în amba-
laj (ascuțite dintr-o parte și cu 
ineluș mare altă parte)

33140000-3

buc 500

Nr.171 din 
22.12.2021 166,20

3 Azopiram, set 33140000-3 set 32 Nr.171 din 
22.12.2021 1423,04

4

Bețișoare cu bol de vată pentru 
înlăturarea mucusului cervical 
și prelucrarea colului uterin, d 
0,7-1cm, L – 15cm

33140000-3

buc 5000

Nr.171 din 
22.12.2021 4260,00

5 Garou din latex 33140000-3 buc 300 Nr.171 din 
22.12.2021 1767,60

6

Saci pentru deșeuri prelucra-
te de la stația de prelucrare a 
deșeurilor, polietilen cu den-
sitatea majorată rezistentă 
la temperaturi înalte (HDPE), 
150x90cm

33140000-3

buc 1500

Nr.171 din 
22.12.2021

39600,00

IV.

Denumire GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2, tel.0-22-54-73-73 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Salfete imbibate cu alcool 70% 
în stativ, Parametri salfetelor 

40-45x40-45mm, prelucrate cu 
unde Gamma, ambalate în sta-

tiv 50-55x50-55x80-85mm

33140000-3 buc 1 05 
0000

Nr.172 din 
22.12.2021

389 970,00

V.

Denumire LifeMed Group SRL
IDNO 1016600014720
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, com. Trușeni, str.Răzeșilor, 9, tel.0-795-
11-992

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Bisturiu steril, mărimea 22 33140000-3 buc 1200 Nr.173 din 
22.12.2021

5 616,00

2 Cito-periute sterile broom 
shaped head, ambalaj unitar

33140000-3 buc 3000 Nr.173 din 
22.12.2021

7 020,00

VI.
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Denumire Medexcom-Teh SRL
IDNO 1019600008809
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, str.Cuza-Vodă, 44, of.111, tel. 0-797-811-
69, 0-600-33-609

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Film radiologic 20*25, pentru 
imprimanta radiologică de mo-
del HighCap Xp, Colenta  

33140000-3
buc 4500

Nr.174 din 
22.12.2021

72 000,00

2
Film radiologic 35*43, pentru 
imprimanta radiologică de mo-
del HighCap Xp, Colenta  

33140000-3
buc 2500

Nr.174 din 
22.12.2021

130 800,00

VII.

Denumire Medglobalfarm SRL
IDNO 1016600000765
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, str.Miron Costin, 17/2, of.71, tel. 0-22-
52-30-90

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1
Cutii de incinerare, 7,5 litri, cu sac galben, cu 
pictograma pericol biologic, din material re-
zistent la acțiuni mecanice

33140000-3
buc 4000

Nr.175 din 
22.12.2021

22 200,00

VIII.
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Denumire M-Inter Farma SA
IDNO 1003600005263
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str.Grenoble, 23, tel.0-22-904-007 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Bețișoare din lemn (dur) cu 
vată, în ambalaj

33140000-3 buc 2560 Nr.176 din 
22.12.2021 204,80

2 Lame pentru bisturiu, mări-
mea G22

33140000-3 buc 4200 Nr.176 din 
22.12.2021 3 864,00

3
Material nețăsut 19*25 g/m.p. 
în rulouri, 200-205m*50-
55cm

33140000-3
rul 75

Nr.176 din 
22.12.2021 24 975,00

4 Preservative pentru USG, în 
ambalaj unitar

33140000-3 buc 1000 Nr.176 din 
22.12.2021 2 290,00

IX.

Denumire Tehoptimed SA
IDNO 1003600087162
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

Mun. Chișinău, str.Maria Dragan, 19A, tel.0-22-47-37-69 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Piese bucale pentru Spirograf 
model SMP-21/01-RD, Monitor

33140000-3 buc 1000 Nr.177 din 
22.12.2021

10 000,00

X.

Denumire Sogno SRL
IDNO 1004600013854
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str.Academiei, 2, tel.0-22-72-75-
25 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lingurița Folkman sterilă, în am-
balaj unitar

33140000-3 buc 2000 Nr.178 din 
22.12.2021 1 872,00

2
Oglinzi rectale de unucă folosin-
ță, în ambalaj unitar, sterile, pen-
tru adulți

33140000-3
buc 710

Nr.178 din 
22.12.2021 8 520,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

Nu □   V     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 35

din   28.12.2021                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022205265
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă 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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri¢       Servicii  □       Lucrări □

Obiectul de achiziție Băuturi nealcoolice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636639172826

Data publicării:11.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046654/

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 utili-
zate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
56 din 14.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CC Aquatrade SRL
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IDNO 1007602005520

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) mun. Bălți str. Aerodromului 14A

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/ 
U.M.

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Butelii de apă 19 l 15900000-7 1100 buc 73700,00

2. Apă potabilă purificată necarbogazoasă 0.5L 15900000-7 10000 buc 52000,00

3. Apă potabilă purificată carbogazoasă 0.5L 15900000-7 300 buc 1560,00

4. Apă potabilă purificată carbogazoasă 0.75L 15900000-7 360 buc 2160,00

5. Apă potabilă purificată necarbogazoasă 0.75L 15900000-7 5000 buc 30000,00

6. Apă potabilă purificată carbogazoasă 1.5L 15900000-7 300 buc 2640,00

7. Apă potabilă purificată necarbogazoasă 1.5L 15900000-7 1800 buc 15840,00

8 . Apă potabilă purificată necarbogazoasă 6.0L 15900000-7 200 buc 3680,00

9. Bautură răcoritoare  cu gust de lemon-lime, 
0.5L

15900000-7 120 buc 1368,00

10. Apă potabilă purificată necarbogazoasă 0.75L 15900000-7 360 buc 2592,00

11. Bautură răcoritoare carbogazoasă  0.5L 15900000-7 480 buc 2304,00

12. Băutură răcoritoare carbogazată 0.5 L 15900000-7 180 buc 1296,00

13. Băutură răcoritoare carbogazoasă 0.25L 15900000-7 180 buc 1080,00

14. Nectar 0.5L 15900000-7 4320 buc 48384,00

15. Băutură necarbonatată 0.5L 15900000-7 108 buc 1036,80

16. Bautură necarbonatată 0.5L 15900000-7 108 buc 1036,80

17. Băutură necarbonatată 0.5L 15900000-7 72 buc  691,20

Denumire CC Vita SRL

IDNO 1002600003745

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Mesager 16

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu 
sau altele) 

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu ¢      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

18. Apă minerală naturală plată 0.5L 15900000-7 4800 buc 34272,00

19. Apă minerală maturală carbonată 0.5L 15900000-7 2400 buc 17136,00

33. Suc/Nectar din fructe, legume 250 ml 15900000-7 1200 buc 11520,00

34. Suc/Nectar din fructe, legume 200 ml 15900000-7 2400 buc 12096,00

35. Suc/Nectar din fructe, legume 1 L 15900000-7 3000 buc 45000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu ¢        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu ¢        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 36

din   28.12.2021                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022205265
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

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 Carne și produse din carne
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637330435777

Data publicării:19.11.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21047196/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2
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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. 
57 din 14.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CC ”Nivali-Prod” SRL
IDNO 1006600010112

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) r-l Criuleni, s. Dubăsarii Vechi

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau 
altele) 

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1. Mici s/f  din carne de bovină și porcină 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 7800,00

2. Pulpă de vită (dezosată) 15100000-9 200 kg 92/28.12.2021 27600,00

4. Pulpă de porc (dezosată) (jambon de porc fără 
os)

15100000-9 400 kg 92/28.12.2021 35592,00

5. Ceafă de porc 15100000-9 300 kg 92/28.12.2021 32688,00

6. Antricot de porc (dezosat) (fileu de porc) 15100000-9 400 kg 92/28.12.2021 42000,00

7. Antricot  de porc cu os (antricot de porc) 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 9800,40

8. Pelimeni Alexeevskie 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 3900,00

9. Piept de pui(congelat) 15100000-9 1000 kg 92/28.12.2021 68700,00

10. Pui Broiler (congelat) (carcase de găină) 15100000-9 50 kg 92/28.12.2021 2250,00

11. Pulpă dezosată de pui broiler(congelată) 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 5644,80

13. Gambă de pui broiler(congelată) 15100000-9 200 kg 92/28.12.2021 9180,00

14. Aripă de pui broiler(congelată) 15100000-9 150 kg 92/28.12.2021 6899,40

15. Ficat de pui broiler(congelat) 15100000-9 300 kg 92/28.12.2021 15001,20

16. Pipote de pui broiler(congelate) 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 5300,40

17. Sold de pui broiler(congelat) 15100000-9 800 kg 92/28.12.2021 38400,00

19. Fileu de porc 15100000-9 120 kg 92/28.12.2021 16200,00

20. Piept de porc 15100000-9 30 kg 92/28.12.2021 4050,00

21. Salam semiafumat “Codru” 15100000-9 50 kg 92/28.12.2021 5500,20

22. Mușcă fiert-afumat, 15100000-9 20 kg 92/28.12.2021 2700,00

24. Saleami semiafumat 15100000-9 20 kg 92/28.12.2021 2500,00

25. Crenvuști “Lacta”fierţi, 15100000-9 500 kg 92/28.12.2021 48497,40

26. Parizer “Doktorskaia ” 15100000-9 200 kg 92/28.12.2021 20599,14

27. Safalade de vită, 15100000-9 100 kg 92/28.12.2021 8900,40

Denumire ”Produse de Familie” 
SRL

IDNO 1010600010111

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) str. Voluntarilor 15

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) Da □       Nu □¢       
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Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

3. Antricot de vită (dezosat) (fileu de vită) 15100000-9 400 kg 93/28.12.2021 58400,00

12. Pulpă de pui broiler(congelată 15100000-9 50 kg 93/28.12.2021 2150,00

23. Salam “Moldovenesc” 15100000-9 30 kg 93/28.12.2021 3600,00
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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu ¢        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 28.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Igor Bzovîi

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul Sysmex CS-1600 pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048000, ocds-b3wdp1-MD-1638514033911
Data publicării: 03.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048000/   

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048000/
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

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. 111 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Echipamed-Plus SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.com    

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Echipamed-Plus SRL 33696500-0 Nr.50 din 
28.12.2021 1371804,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        
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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:office@echipamed.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 28.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Igor Bzovîi

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul AFIAS-6 pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21047932, ocds-b3wdp1-MD-1638434600968
Data publicării: 02.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21047932/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047932/
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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. 110 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Echipamed-Plus SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.com    

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Echipamed-Plus SRL 33696500-0 Nr.49 din 
28.12.2021 1094523,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:office@echipamed.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 29 decembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 337 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigura-
rea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       

Servicii □ +      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de menținere de tip SLA și de asigurare a garanției in-

frastructurii pentru soluția SAPI
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638273581954

Data publicării: 30.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638273581954?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: +

mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638273581954
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 23 decembrie 2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL (1006600054871)

Date de contact

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-2069, str. Calea Ieșilor 10, telefon: 022 509 700, email: ten-
ders@integrator.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1

Lot 1: Servicii de asigurare 
a garanției pentru dispo-
zitivele de stocare de date 
Hitachi

72590000-7 
50312000-5

1 serviciu
25/194/2021-COP din 

28.12.2021

(semnat electronic con-
traparte – 29.12.2021)

268 678,922
Lot 2: Servicii de asigurare 
a garanției pentru servere-
le DELL

1 serviciu

3
Lot 3: Servicii de menține-
re de tip SLA a infrastructu-
rii pentru soluția SAPI

8 luni

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □ +       
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □  +     

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:tenders@integrator.md
mailto:tenders@integrator.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. __din ___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Orhei
Localitate Mun. Orhei, 
IDNO 1007601008007
Adresa str. V. Mahu 160
Număr de telefon/fax 023522767
E-mail primaria@orhei.md, 
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact Viorica Creciun, 076700406,068206270
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate de administrație publică locală , având ca obiect 
principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrative – teritoriale. 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Legea nr. 131 din 03.07.2015  privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii √     

Obiectul de achiziție Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din 
oraș, semestrul I  2022

Anunțul de participare  Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1637158826424
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637158826424?tab=contract-notice 
Data: 27.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație deschisă v
Nr. oferte primite Total:  2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:  2 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

 
 
 

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637158826424
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637158826424?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637158826424?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __ din __________  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Brodețchi”
IDNO 1004606001297
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Orhei, str. C. Negruzzi101

Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de preparare și distribuire 

a hranei pentru copii în IPET din 
oraș semestrul I 2022

55500000-5 123zile*1100 
copii

Nr.  ___
din    

4 464 900,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu √        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu √        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=55500000-5
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   08   din__27.12.2021_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Institutie Publica/ acordarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Art.56, alin.(1),litera (b). Intr-o masura strict necesara, din motive de maxi-
ma urgenta in legatura cu situatia pandemica  , pentru  o perioada pana 
Centru Achizitii in Sanatate  va repeta procedura  respectiva de achizie a 
oxigenului medical

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Oxigen medical p/u pacientii  cu COVID-19

Anunțul de participare
Link-ul: 202125239
Data publicării: 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 
Negocieri directe

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:  da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  din _27.12.2021__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS TEHGAZ GRUP
IDNO 1006600041260
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chisinau, str.Mesager nr.8 ; tel.022595932, 078899576;

tehgazgrup@gmail.com ; 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV Cantitate/ Unitate de mă-

sură
Nr. și data con-

tractului

Suma, 
inclusiv

TVA

Discount

1 Oxigen medical 24111900-4 1000 butelii Din 27.12.2021 260 000.0
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:tehgazgrup@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din  30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Moghiliuc Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Valoarea achizitiei de 494490.00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru I-a jumătate 2022 (legume fructe pent-
ru I-ul trimestru 2022)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636617721750
Link-ul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21046609/
Data publicării:  11 noiembrie 2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 8 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:-
De la operatori economici dintr-un alt stat: niciuna
Pe cale electronică:  8 oferte

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 9 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Alim Total
(3loturi)

SA Fabrica de Unt din 
florești 
(produse lactate)

SRL Dant Agro 
(ouă)

SRL Nivali Prod (car-
ne de vita si carne de 
pasăre)

SRL Baguette
(2 loturi)

IDNO 1014600000912 1003607011922 1003609001903 1006600010112 1014600037741

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605510457137
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Date de contact mun.Chișinău, str.Vlad Țepeș 
12, of.17, tel.69774579, 
e-mail: alim.total@mail.ru

or.Florești, satul Varvareuca, 
tel /250/26254, e-mail: pro-
milc_md@inbox.ru

Ungheni, satul Pîr-
liţa, tel./236/92373, 
e-mail: dantagro@
mail.ru

r-ul Criuleni, s.Dubasarii 
Vechi, tel 62037700, 
e-mail: achizitii@nivalli.
md

Mun.Chișinău, str.
Voluntarilor 15, 
tel./22/407100, 
e-mail: 
baguettebalti@
mail.ru

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. LOTUL II  „Produse de panificație” 15800000-6 1 lot nr.4 din 17.12.2021 5700,00

2. LOTUL III   „Produse lactate” 15800000-6 1 lot nr.1 din 17.12.2021 190520,00

3. LOTUL IV  „Ouă” 15800000-6 1 lot nr.2 din 17.12.2021 31250,00

4. LOTUL V  „Carne de pasăre” 15800000-6 1 lot nr.3 din 17.12.2021 63750,00

5. LOTUL VI  „Carne de vită” 15800000-6 1 lot nr.3 din 17.12.2021 79919,70

6. LOTUL VIII  Suc limpezit 15800000-6 1 lot nr.5 din 17.12.2021 32350,00

7. LOTUL IX „Crupe, făină, zahăr, paste făi-
noase, mazăre și fasole”

15800000-6 1 lot nr.4 din 17.12.2021 37971,00

8. LOTUL X „Alte produse” 15800000-6 1 lot nr.5 din 17.12.2021 20871,00

9. LOTUL XII „Conservături” 15800000-6 1 lot nr.4 din 17.12.2021 22228,50

10. LOTUL XIII „Legume fructe pentru I-ul 
trimestru 2022”

15800000-6 1 lot nr.4 din 17.12.2021 37713,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □        

Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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:alim.total@mail.ru
mailto:promilc_md@inbox.ru
mailto:promilc_md@inbox.ru
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:baguettebalti@mail.ru
mailto:baguettebalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____1____ din ____28.12.2021_______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Gimnaziul „Doina și Ion Aldea Teodorovici”
Localitate or. Orhei
IDNO 1015620007530
Adresa or.Orhei str. Stajarilor nr.3
Număr de telefon 0 235 30 182
Număr de fax -
E-mail oficial ceban.ana66@yahoo.com

daduzinaidaoffice@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ceban Ana  tel.mob. 079600504

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de construcție la sala sportivă și festivă cu gale-

ria de acces și încăperea de deservire pentru Gimnaziul 
„Doina și Ion Aldea Teodorovici”

Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimată a achiziției 3 970 288,34

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD- 1601032315265
Link: https://mtender.gov’md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1601032315265 tab: contract-notic e

Data publicării anunțului de participare 25.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

mailto:ceban.ana66@yahoo.com
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Bugetul raional local] □
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.     01   ___din   20.10.2020                   

Denumirea operatorului economic DSI Construct GrupS.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 24

Data: 23.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  2 873 259.67

Inclusiv TVA: 3 447 911.
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

  la etapa demarării lucrărilor s-au executat o parte din volumele incluse în caietul de sarcini/devizul local, 
după modificare  volumul lucrărilor neprevăzute depășesc cuantumul de 15% din valoarea contractului 
inițial  .

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_ Pe parcursul executării lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini și proiectul de execuție s-au depistat 
ca ai fost omise volume de lucrări  necesare ___pentru a ___continua lucrările în cauză și a finaliza integral 
obiectul, îat valoare acestor lucrări neprevăzute nu se încadrează în cadrul legal  (art.76 alin. (7) din Legea 
131/15) și depășesc_15% din valoarea contractului
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Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._01_din 
27.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind  micșorarea valorii contractului și  rezilierea contractului. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL DSI Con-
struct GRUP

1 27.12.2021 -2 015 428.98 -2 418 514.77

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din 25noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria sat. Salcia, r-nul Șoldănești
Localitate sat. Salcia, r-nul Șoldănești
IDNO 1007601003943
Adresa sat. Salcia, r-nul Șoldănești
Număr de telefon 0272-53-201
Număr de fax 0272-53-201
E-mail oficial primariasalcia@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutu Maria

079741630
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Construcția rețelei de apeduct, canalizare și forarea 

sondei arteziene în s. Salcia r. Șoldănești
Cod CPV 45231300-8
Valoarea estimată a achiziției 13 059 984,47 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 2414/14

Link:
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □

Buget CNAS □Surse externe □

Alte surse: 

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL „Foremcons” mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 1, of.831, 

0-22-73-83-18, foremcons@mail.ru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1

Data:05.01.2015
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:10 883 320,39

Inclusiv TVA:13 059 984,47
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Pina la finalizarea lucrarilor

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 Lipsa finanțării de către Fondul Ecologic Național

Lipsa contribuției 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru(după caz)

Nu □

Da □

Acord de prelungire a termenului de valabilitate a contractu-
lui din data de 29.12.2015, 07.12.2017, 24.12.2019.

Acord de majorare a contractului:

-Valoare 1 041 999,49 lei din data de 18.03.2016

-Valoare 353 954,68 lei din data de 30.01.2017

-Valoare 452 269,35 lei din data de 21.05.2018

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma  desfăşurării Licitaţiei Publice Nr. 2414/14 din 29.12.2014, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 1 din 
05.01.2015 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” obiectul achiziției fiind “ Construcția rețelei de apeduct, canali-
zare și forarea sondei arteziene în s. Salcia r. Șoldănești in valoare de 11 211 760,95 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din cauza lipsei de finante, nu au fost efectuate lucrarile de constructie a retelei de canalizare in termenul stipulat in contract. 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ 
a fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea prevederilor pct.14.5 al contractului nr. 1 din 05.01.2015, astfel 
contractul va fi valabil pina la data de 31.12.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nu se aplica
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __04___ din 09 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Iordanovca,r-l. Basarabeasca
Localitate Satul Iordanovca r-l. Basarabeasca
IDNO 1007601005637
Adresa Str.Stefan cel Mare,s.Iordanovca
Număr de telefon 029763236/029763386
Număr de fax 029763236
E-mail oficial pr.iordanovca@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mereanu Anatolie

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Retele de canalizare din satul Iordanovca,       r-l.Basara-

beasca
Cod CPV 45332000-3
Valoarea estimată a achiziției 16 953 555.81  lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 701/16
Link:

Data publicării anunțului de participare 13.12.2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic National,Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.02.2017
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Denumirea operatorului economic SRL „Reindetal” rl.Orhei,sat.Isacova, 0687791111,reinde-
tal@mail.ru

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06
Data: 07.02.2017

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 14 127 963.17
Inclusiv TVA: 16 953 555.81

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 18 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lipsa finanțării de către Fondul Ecologic Național

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord aditional nr. 3 din 18.11.2020 privind majorarea valorii 
contractului si prelungirea valabilitatii acestuia.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma  desfăşurării Licitaţiei Publice Nr. 701/16  din 13 decembrie 2016, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 
06 din 07.02.2017 cu operatorul economic SRL “ Reindetal” obiectul achiziției fiind “ Retelei de canalizare a trei statii 
de pompare si de epurare”din sat. Iordanovca, rl. Basarabeasca”  in valoare de 14 320 233.37 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din cauza lipsei de finante, nu au fost efectuate lucrarile de constructie a retelei de canalizare in termenul stipulat in 
contract.

III. Rezultatele examinării:

     În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 13 decembrie 
2021 a fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea prevederilor pct.14.5 al contractului nr. 06 din 07.02.2017, 
astfel contractul va fi valabil pina la data de 31.12.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nu se aplica
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
  Nr. 04 din 30.12.2021

privind modificarea contractului  
de achiziții publice nr. 44/LP din 13.11.2018

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601007778
Adresa str. Vlaicu Pîrcălab, 46
Număr de telefon 022-780-263
Număr de fax 022-780-032
E-mail oficial secretariat@cnam.gov.md
Adresa de internet www.cnam.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vladimir Gonța

vladimir.gonta@cnam.gov.md, 022 780 263
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de dezvoltare și implementare software
Cod CPV 72212180-4
Valoarea estimată a achiziției 12 000 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 18/03660 din 20.10.2018 din RSAP
Link:

Data publicării anunțului de participare 14.09.2018 BAP Nr. 72
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.11.2018

Denumirea operatorului economic SRL S&T IT Services 

mailto:secretariat@cnam.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 44/LP 
Data: 13.11.2018

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 10 733 029,87
Inclusiv TVA: 12 879 635,85

Termen de valabilitate 13.11.2018-31.12.2021
Termen de execuție 01 septembrie 2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  

Expunerea anexei nr. 3 în redacție nouă
Temeiul juridic art. 76 alin. 7, pct. 2,  Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achi-

zițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

1. Anexa nr.3 a fost expusă în redacție 
nouă;

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza contractului nr.44/LP din 13 noiembrie 2018, S&T IT Services SRL are calitatea de prestator de servicii de 
dezvoltare și implementare software, contract care constă în reingineria sistemului informațional automatizat 
„Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” (SIA AOAM). 

Termenul curent de valabilitate a contractului este stabilit pentru 31 decembrie 2021. Acesta a fost fixat prin Acordul 
nr.3 la contractul respectiv și semnat la 01 septembrie 2021. Acordul a fost semnat urmare a indisponibilității tuturor 
punctelor de acces către platforma de interoperabilitate pentru consumarea datelor necesare. 

În perioada septembrie – noiembrie 2021 au fost prezentate și implementate cu succes interconectările pentru 
livrabilele cu nr.7 (CNAS), 15 (ANAS), 19 (BDC) (ultimele două nefiind disponibile deocamdată din mediile de 
producție a deținătorilor de date). Totodată au fost recepționate și implementate punctele de acces pentru declarația 
IALS19/21, declarația IPC21/IRM21.

Cu toate acestea, punctele de conectare pentru unele surse de date lipsesc și pînă în prezent, iar în perioada de testa-
re au fost identificate deficiențe de date sau structură necesare de corectat de terțele părți în unele servicii web deja 
implementate. 

Totodată, datorită complexității majore a sistemului informațional și proceselor de lucru automatizate, timpul pla-
nificat pentru punerea în funcțiune și testarea de acceptare operațională și/sau exploatare experimentală nu a fost 
suficient, deși procesul a fost inițiat într-un cadru de timp planificat. În același timp a fost reconfirmat că pentru a avea 
o funcționalitate deplină a sistemului, complet automatizat și cu atributele solicitate de beneficiar, este o necesitate 
categorică de a implementa colectarea pentru toate sursele de date stabilite inițial, sau pentru aceasta, discuțiile cu 
Agenția de Guvernare Electronică trebuie să continue.
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Astfel, continuarea activităților și punerea în producție a softului aplicativ, pot fi executate numai prin extinderea oficială 
a proiectului, or, activitățile în așteptare în cadrul proiectului sunt lansarea procesului de testare funcțională și non-func-
țională, corectarea deficiențelor depistate, pilotare, instruirea utilizatorilor și lansarea în producție a noului sistem.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a examinării procesului-verbal nr. 6 din 21.12.2021 al grupului de lucru pentru evaluarea situației privind 
executarea contractului nr. 44/LP din 13.11.2018 ,,Servicii de dezvoltare și implementare software – Reingineria 
sistemului informațional automatizat ,,Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, s-a stabilit că urmare a par-
venirii Scrisorii S&T IT Services S.R.L. nr. 333/1 din 04.12.2020, dezvoltatorul este disponibil să continue procesul de 
livrare și acceptanță a serviciilor, inclusiv solicită CNAM să stabilească data pentru inițierea procedurii de acceptanță 
provizorie, în corespundere cu testele de acceptanță. Conform scrisorii susmenționate, planul intenționat de realizare 
a activităților este:

- 14-17.12 demararea și finalizarea procedurii de acceptanță provizorie și remediere deficiențe;

- 20-24.12 demararea și finalizarea instruirii și pilotării;

- 27-28.12 procedura de acceptanță finală.

În acest context, gestionarul sistemului informațional  din cadrul Direcției relații cu beneficiarii a informat despre 
procedura de acceptanță a serviciilor (Anexa nr. 4 la contractul nr. 44/LP din 13.11.2018), care prevede faptul că proce-
dura de acceptanță provizorie se efectuează pentru a demonstra funcționarea satisfăcătoare a componentelor SI, în 
conformitate cu Manualul de Acceptanță respectiv (UAT). Despre necesitatea prezentării UAT, CNAM a informat pre-
statorul prin Scrisoarea CNAM nr. 01-04/2669 din 03.12.2021. Astfel, la data de 15.12.2021, a fost recepționat UAT, prin 
intermediul poștei electronice corporative. La 16.12.2021, la fel prin intermediul poștei electronice a fost expediat un 
mail cu comentariile de rigoare, urmare a examinării documentelor aferente. La data de 21.12.2021, a fost recepționat 
setul de documente cu ajustările efectuate. În acest context, gestionarul sistemului informațional  din cadrul Direcției 
relații cu beneficiarii consideră oportun informarea dezvoltatorului despre aprobarea documentului și necesitatea 
includerii în versiunea finală a documentului respectiv. Doar urmare a recepționării de către CNAM a versiunii finale 
a UAT, pot fi inițiate testele provizorii, conform planului detaliat de implementare a proiectului (planul de proiect). La 
fel, gestionarul sistemului informațional din cadrul Direcției relații cu beneficiarii a menționat despre procedurile de 
acceptanță finală, care pot fi demarate odată cu data pilotării sistemului informațional și care, conform anexei nr. 4 la 
contractul nr. 44/LP, durează cel mult 3 săptămâni.

În această ordine de idei, atât gestionarul sistemului informațional din cadrul Direcției relații cu beneficiarii., cât și 
reprezentantul Direcției tehnologii informaționale își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul încadrării în termenul 
de executare a contractului nr. 44/LP, care este 31.12.2021, or, procesul de pilotare poate fi demarat concomitent 
cu migrarea datelor din baza de date a sistemului informațional actual în baza de date a sistemului informațional 
reinginerit. Totodată, membrii Grupului de lucru pentru evaluarea situației privind executarea contractului nr. 44/LP 
din 13.11.2018 ,,Servicii de dezvoltare și implementare software – Reingineria sistemului informațional automa-
tizat ,,Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”,  rețin faptul că odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, începând cu 01 ianuarie, demarează procesul de 
achitare a primei de asigurare în sumă fixă, astfel funcționalitatea sistemului informațional responsabil de evidența 
persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării 
obligatorii de asistență medicală trebuie asigurată pe deplin și neîntrerupt.

Urmare a examinării situației înregistrate la zi privind Contractul nr. 44/LP din 13.11.2018 ,,Servicii de dezvoltare 
și implementare software - Reingineria sistemului informațional automatizat ,,Asigurarea Obligatorie de Asis-
tență Medicală”, prezentată de dl Andrei Rotaraș, a fost constatat progresul privind dezvoltarea funcționalități-
lor de bază ale sistemului informațional, dar, totodată, au fost constatate unele restanțe la capitolul asigurării 
schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate, conform listei:

- IRM19 - lipsa date privind tipul declaratiei – primar/de corectare;

- IALS18 – lipsa endpoint. Conform anexei semnate, este parte componentă a end-point-ului care conține 
IALS21, structura fiind identică;

- RSUD – datele privind organizatiile necomerciale lipsesc in lista de IDNO a organizatiilor ce sunt receptionate 
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pentru actualizare. Astfel, obtinerea datelor in caz de modificare sau pentru organizatiile nou create nu este posibil in 
regim automatizat. Interogarea manuala a datelor, per IDNO este posibila (date in RSUD disponibile);

- Datele pentru notari, avocati, executori sunt implementate in webserviciu (WS) de la SFS. Structura nu este 
conform acordului. Informatie inutila conform structurii actuale;

- Nu exista acord si nu sunt realizate interogari pentru alte categorii de profesionisti in domeniul justitiei (me-
diator, expert judiciar autorizat,  interpret autorizat, traducător autorizat, administrator autorizat);

- Nu exista acord si nu sunt realizate interogari pentru  unele categorii de persoane fizice (persoane autorizate, 
persoană care ia în arendă sau folosință teren cu destinația agricolă, medic independent etc.);

- Nu este realizat WS SFS persoane juridice. Datele despre persoane juridice sunt receptionate din sursa pri-
mara – RSUD. SFS persoane juridice ar putea fi utilizat referitor la gospodarii taranesti insa nu contine date privind 
fondatori si metodele de interogare sunt limitate (perioada si IDNO)

- RSP – chestiuni frecvente privind popularea initiala a bazei de date AOAM.  Procedura de completare prin 
utilizarea datelor istorice din AOAM actual nu garanteaza identificarea tuturor persoanelor.

- WS Cadastru – din cauza limitarilor aplicate peste datele de test nu a fost posibil de identificat categoria tere-
nurilor detinute de persoane. WS nu a fost conectat la mediul de productie. Metoda de actualizare globala a datelor 
privind detonator de teren agricol presupune interogarea completa a populatiei la o anumita perioada de timp (lunar 
sau alta periodicitate). Performanta metodei va putea fi testata doar pe mediul de productie;

- Politia de frontiera – acord nu exista. A fost implementata structura similar datelor disponibile in MCabinet;

- ANOFM (Someri) – endpoint nu este disponibil. Datele sunt receptionate prin Declaratie electronica;

- Necesita verificare detaliata dupa trecerea pe mediile de productie: trezorerie, cadastru, MPay, publicarea 
datelor aferente statutului de persoana asigurata.

Mai mult decât atât, membrii Grupului de lucru pentru evaluarea situației privind executarea contractului nr. 44/LP 
din 13.11.2018 ,,Servicii de dezvoltare și implementare software – Reingineria sistemului informațional automati-
zat ,,Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, sunt de acord cu faptul că rezultatul reingineriei sistemului in-
formațional, trebuie să asigure pe deplin CNAM cu o soluție soft capabilă să gestioneze activitatea ce ține de evidența 
persoanelor asigurate/neasigurate și atribuirea persoanelor a statutului de persoană asigurată în baza informației 
puse la dispoziție de instituţiile responsabile de evidența informației ce vizează categoriile de persoane indicate în 
anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obli-
gatorie de asistență medicală, în timp real, pe platforma de interoperabilitate MConnect.

Despre problemele constatate, reprezentantul Direcției tehnologii informaționale a informat și solicitat suportul 
Agenției de Guvernare Electronică, autoritatea competentă pentru asigurarea schimbului de date și interoperabilită-
ții, în conformitate cu Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru 27/21 din 29.12.2021 a fost încheiat Acordul adițional nr. 4 din 30.12.2021, la con-
tractul nr. 44/LP din 13.11.2018 privind:

1) Prelungirea termenului de valabilitate al Contractului nr. 44/LP din 13.11.2018, până la data de 30.04.2022, 
inclusiv.

2) Expunerea în redacție nouă a anexei nr.3 la Contract.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA
”S&T IT Services” SRL nr. 4 30.09.2021

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 70 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial otgon@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pas-

ajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-
Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 
95

Cod CPV 452221119-9
Valoarea estimată a achiziției 24 703 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1607522366049
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1607522366049?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.12.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloace-
lor fondului rutier pentru drumuri publice naționale 
pentru anul 2020-2021

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.01.2021

Denumirea operatorului economic ÎM “BADPRIM” SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/14
Data:20.01.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 28 632 352,48
Inclusiv TVA: 34 358 822,91

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție 24.12.2021

II. 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  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 09.09.2021 – lucrări excluse 1 884 101,95 
lei inclusiv TVA; lucrări incluse 1 380 393,71 lei inclusiv TVA

Acord adițional nr.2 din 22.09.2021- modificarea termenului de 
executare.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal  din 30.12.2021,  grupul de lucru tehnic în componența: Tatiana Rogovei, șef Direcția im-
plementare proiecte a Î.S. ”ASD”, Valeriu Severin, director SRL ”Universinj”, Valentin Vizitiv, director ÎM ”BADPRIM” SRL, 
Vladimir Costev, responsabil tehnic al Î.S. ”ASD”, a examinat, cu ieșirea la fața locului, situația la obiectul: ”Lucrări de 
construcție a podului peste r.Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 frontieră cu  România – Leușeni – Chi-
șinău - Dubăsari - frontieră cu Ucraina, km 94-95” și a constatat următoarele:

 Pe parcursul executării contractului nr. 06-14/14 din 20.01.2021, în rezultatul modificărilor efectuate în pro-
iectul de execuție, o parte din lucrările prevăzute în contract, ca: 

- Lucrări la accese spre Ghidighici, Pruncu și Leușeni;

- Consolidarea sistemului rutier pe sectorul PC 937+28 – PC 939+20;

- Executarea rigolei rapide;

- Executarea unui sector de trotuar,

incluse la etapa I, să fie executate la etapa II a proiectului.

 În același timp a apărut necesitatea executării unor lucrări. Astfel au fost elaborate unele modificări și ajustări 
la proiect, în baza cărora lucrările date au fost executate de către               ÎM ”BADPRIM” SRL. Au fost introduse în pro-
iectul de execuție lucrări suplimentare la capitolele din devizul ofertă:

- Iluminare stradală;
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- Rețelele de scurgere (casiu pentru evacuarea apelor) la reparația drumului;

- Betonarea aripilor partea stângă a podului peste r. Bâc și pasajului peste calea ferată;

- Stația de epurare a apelor pluviale și rețelele de canalizare.

 Având în vedere că, conform punctului 6.2 a contractului sus-menționat, Antreprenorul general are obligația 
să respecte proiectul tehnic, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, se 
propune achitarea volumelor de lucrări suplimentare.

 În acest sens s-au întocmit devize la volumele de lucrări care urmează a fi excluse și incluse în devizul general 
în prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional la con-
tract în scopul execuției lucrărilor modificate, în vederea finalizării lucrărilor la acest obiect.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr. 3  din 30.12.2021 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări  excluse, lei inclusiv TVA

                  ÎM “BADPRIM” SRL (-) 3 514 563,73
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ANUNȚ
 privind modificare a contractului  

de achiziție publică Nr. 274/COP/2021 din 11 iunie 2021

Nr. 28/AM/21 din 28.12.2021

I. 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 oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției
Servicii de instruire pe tematica:

„Cisco CCNA Routing and Switching (R&S)”
Cod CPV 80530000-8
Valoarea estimată a achiziției 45000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620969573988
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1620969573988

Data publicării anunțului de participare 14.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 02.06.2021

Denumirea operatorului economic Asociația Obștească „DNT”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 274/COP/2021

Data: 11.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 37305,00

Inclusiv TVA: 37305,00
Termen de valabilitate 11.06.2021 - 31.12.2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620969573988
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620969573988
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Termen de execuție Pînă 31.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic art. 76 alin. din Legea privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La etapa de elaborare a documentației de atribuire pentru procedura de achiziție, s-a ținut cont de termenul de 
realizare a programul de instruire care poate fi diferit de la un operator la altul. Astfel, la procedura de achiziție a 
participat un singur operator, care și a menționat faptul că, persistă riscul că executarea contractului, poate depăși 
perioada anului 2021, din cauza unor factori ce nu vor depinde de voința părților (situația pandemică, imposibilitatea 
frecventării orelor din partea cursanților), dar totodată, a dat asigurări că va forma un orar care să se încadreze în 
termenul până la finele anului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza raportului de monitorizare a executării contractului, întocmit de subdiviziunea responsabilă, dar și Notei 
informative a operatorului economic, prin care anunță autoritatea contractantă că, din cauza motivelor ce nu puteau 
fi anticipate (îmbolnăvirea cursanților, implicarea în alte proiecte, lucrări de mentenanță și suport neplanificate) au 
fost ore de studii amânate și respectiv procesul de instruire nu a fost total finalizat. 

Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, s-a propus modificarea termenului de valabilitate a contractului de 
achiziție publică nr. 274/COP/2021 din 11.06.2021 și extinderea acestuia pînă la data de 28.02.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupul de lucru pentru achiziții Nr. 28/DM/21 din 28.12.2021, privind modificarea contractului de 
achiziție publică Nr. 274/COP/2021 din 11.06.2021, a fost încheiat acordul adițional, privind extinderea termenului 
de valabilitate a acestuia, pînă la data de 28.02.2022.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

Asociația Obșteas-
că „DNT” ONG

Nr. 01/274/21 

din 28.12.21
- -
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ANUNȚ
 privind modificare a contractului  

de achiziție publică Nr. 275/COP/2021 din 11 iunie 2021

Nr. 30/AM/21 din 28.12.2021

I. 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 oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției
Servicii de instruire pe tematica:

„Linux Course for LPIC Certification”
Cod CPV 80530000-8
Valoarea estimată a achiziției 110000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620969887809
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1620969887809 

Data publicării anunțului de participare 14.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 02.06.2021

Denumirea operatorului economic Asociația Obștească „DNT”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 275/COP/2021

Data: 11.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 79950,00

Inclusiv TVA: 79950,00
Termen de valabilitate 11.06.2021 - 31.12.2021

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620969887809
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620969887809
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Termen de execuție Pînă 31.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic art. 76 alin. din Legea privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La etapa de elaborare a documentației de atribuire pentru procedura de achiziție, s-a ținut cont de termenul de 
realizare a programul de instruire care poate fi diferit de la un operator la altul. Astfel, la procedura de achiziție a 
participat un singur operator, care și a menționat faptul că, persistă riscul că executarea contractului, poate depăși 
perioada anului 2021, din cauza unor factori ce nu vor depinde de voința părților (situația pandemică, imposibilitatea 
frecventării orelor din partea cursanților), dar totodată, a dat asigurări că va forma un orar care să se încadreze în 
termenul până la finele anului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza raportului de monitorizare a executării contractului, întocmit de subdiviziunea responsabilă, dar și Notei 
informative a operatorului economic, prin care anunță autoritatea contractantă că, din cauza motivelor ce nu puteau 
fi anticipate (îmbolnăvirea cursanților, implicarea în alte proiecte, lucrări de mentenanță și suport neplanificate) au 
fost ore de studii amânate și respectiv procesul de instruire nu a fost total finalizat. 

Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, s-a propus modificarea termenului de valabilitate a contractului de 
achiziție publică nr. 275/COP/2021 din 11.06.2021 și extinderea acestuia pînă la data de 28.02.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupul de lucru pentru achiziții Nr. 30/DM/21 din 28.12.2021, privind modificarea contractului de 
achiziție publică Nr. 275/COP/2021 din 11.06.2021, a fost încheiat acordul adițional, privind extinderea termenului 
de valabilitate a acestuia, pînă la data de 28.02.2022.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

Asociația Obșteas-
că „DNT” ONG

Nr. 01/275/21 

din 28.12.21
- -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 03 din 22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial oxana.teleman@mail.ru
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică  nr.1889 din 25.10.2012
Obiectul achiziției ”Instalațiile inginerești și rețelele de apeduct și canaliza-

re din străzile M. Lermontov, Covtun –șos. Hîncești, mun. 
Chișinău”.

Cod CPV 450000000-7
Valoarea estimată a achiziției 6 985 159,01
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  Link:
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.12.2012

Denumirea operatorului economic SRL ”Eligibil-Con”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 88/c :

Data: 06.11.2012
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:5 820 965,84 lei
Inclusiv TVA: 6 985 159,01 lei

Termen de valabilitate Pină la executarea lucrărilor
Termen de execuție 6 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate 

Modificarea perioadei de execuție □
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Ajustarea Contractului in temeiul Acordului adițional din 
14.02.2018 conform deciziei grupului de lucru nr.17/01562/002 
din 13.02.2018 în sumă de 127 656,43 lei, inclusiv TVA.

 Contract de negociere fără publicare de executare a lucrărilor 
suplimentare la obiectiv in sumă de 304 372 lei

Alte informații relevante
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Aceste lucrări au fost incepute inca in anul 2013. Din lipsa alocațiilor bugetare anuale, lucrările au fost finanțate par-
țial. Valabilitatea contractului ete stabilitp pină la indeplinirea lucrărilor.

Ultima finanțare la acest obiectiv, în temeiul acordului adițional la contract, a fost in anul 2020.

Din lipsa finanțării și a declarării  situației epidemiologice din tară,  în anul  2021, lucrări la contract  nu au fost execu-
tate.

În urma nenumeroaselor solicitări ai locatorilor cartierului dat, ai deputațior, ai reprezentantilor diferitor organizatii 
obstesti  adresate la toate autoritățile posibile, s-a decis de a include restul contractului  nominalizat  în  sarcinile 
prioritare propuse spre a fi incluse în  Anexa nr. 25 la Decizia CMC privind limitele de alocații pentru programul de 
reparații și investiții capitale pentru anul 2022. 

Ca rezultat al alocării surselor financiare pentru următorii ani bugetari în scopul realizării în continuare a obiectivului, 
apare necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pînă  la 31.12.2022.

II. 

III. 

IV. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 01 din  22.12.2021  a fost încheiat acor-
dul adițional privind _prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.22  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Eligi-
bil-Con”

22.12.2021

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md.
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 01 din 22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial oxana.teleman@mail.ru
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație nr.17/01562 din 04.04.2017

Obiectul achiziției „Sala de sport  a liceului teoretic ”Mihai Viteazu  din 
str. Mitropolit Gurie Grosu, 4, mun. Chișinău”

Cod CPV 450000000-7
Valoarea estimată a achiziției 7.612.179,68
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  Link:
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

2017

Denumirea operatorului economic SRL ”Mihcons Pus”
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 9/C :
Data:04.07.2017

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv TVA: 8 044 116.73 lei
Fara TVA: 6 703 430.60lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 27 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  □
Temeiul juridic Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Ajustarea Contractului in temeiul Acordului adițional din 
14.02.2018 conform deciziei grupului de lucru nr.17/01562/002 
din 13.02.2018 în sumă de 127 656,43 lei, inclusiv TVA.

 Contract de negociere fără publicare de executare a lucrărilor 
suplimentare la obiectiv in sumă de 304 372 lei

Alte informații relevante
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Din motiv că pe parcursul valabilității contractului nu au fost alocați bani suficienți întru realizarea lucrărilor prevăzu-
te de contract, Antreprenorul nu a finisat toate lucrările  în termenul stabilit de  contract. 

Din lipsa finanțării și a declarării  situației epidemiologice din tară,  în anul 2021, lucrări la contract  nu au fost execu-
tate.

Prin urmare, preconizăm finisarea lucrărilor rămase cu întocmirea procesului verbal de recepție finală până la finele 
anului 2022.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 02 din  22.12.2021  a fost încheiat acor-
dul adițional privind _prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.22  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Mihcons 
Plus”

22.12.2021

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md.
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ANUNȚ DE MODIFICARE

a contractului de achiziții publice privind achiziționarea 

serviciilor de restabilire a funcţionalităţii cartușelor - repetat

Nr. 128/21AA din 30.12.2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504714
Număr de fax 022 212259
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de restabilire a funcţionalităţii cartușelor - repetat
Cod CPV 50313200-4
Valoarea estimată a achiziției 854 128,60 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611739270539
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1611739270539?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 27.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 75/21 din 24.02.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Impreso-Print”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 645  

Data: 11.03.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 534 520,00

Inclusiv TVA: 641 424,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md


293

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție Martie 2021 –  Decembrie 2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Se micșorează cantitatea serviciilor pentru pozițiile: nr. 1, 
2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și se majorează can-
titatea serviciilor suprasolicitate pentru următoarele po-
ziții: nr. 10, 22. Suma totală a contractului nu se modifică.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice și pct. 30, subpct. 11 din Hotărârea Guver-
nului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achi-
zițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 11.03.2021 a fost semnat contractul nr. 645 între IP Agenția Servicii Publice (ASP) și operatorul economic 
SRL ”Impreso-Print” privind achiziționarea serviciilor de restabilire a funcționalității cartușelor. Valabilitatea contrac-
tului este până la data de 31 decembrie 2021. 

Potrivit pct. 2.1 din contractul sus-menționat, prestarea serviciilor se efectuează pe parcursul perioadei Martie 2021 
– Decembrie 2021. 

Agenția Servicii Publice modifică cantitatea serviciilor indicate în Specificația de preț din Anexa nr. 1 la Contractul 
propriu-zis, deoarece au intervenit circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă la momen-
tul inițial. Modificările realizate sunt nesubstanțiale și nu vor genera schimbări în suma totală a contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul anului 2021, în scopul asigurării eficiente a subdiviziunilor din cadrul ASP, precum și a evitării unui im-
pact negativ asupra procesului de deservire a populației, a crescut considerabil numărul solicitărilor de Restabilire a 
funcționalității cartușelor de tip 712, 713, 725, 728, 85A, 78A, 737, 17A și altele pentru imprimante laser (poziția 
nr. 10 din Specificația de preț, Anexa nr. 1 din Contractul sus-menționat) și Restabilire a funcționalității unității de 
imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417 (poziția nr. 22 din Specificația de preț, Anexa nr. 1 din 
același Contract).

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 645 din 11.03.2021 privind achizi-
ționarea serviciilor de restabilire a funcționalității cartușelor  (și anume: Anexa nr. 1 ”Specificația de preț”), s-a decis 
încheierea acordului adițional privind micșorarea cantității serviciilor pentru pozițiile: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, care au avut un consum mai mic pe perioada contractuală, în scopul majorării cantităților serviciilor de pe 
următoarele poziții: nr. 10, 22, care au fost supra-solicitate, fără a afecta suma totală a contractului.

În context, modificările operate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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N 
d/o

Denumirea serviciilor solicitate Cantitatea
(buc.)

Preț unitar 
fără TVA

Preț uni-
tar cu TVA

Suma fără TVA Suma cu 
TVA

1 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante laser (toner de tip 
AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, 
FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A , 17A 
și altele

1 770 30,00 36,00 53 100,00 63 720,00

2 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante de tip matrix Ep-
son LQ-630

655 20,00 24,00 13 100,00 15 720,00

3 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante laser cu greutatea 
mărită a încărcării 

(toner de tip AX)29A/29X

29 5,00 6,00 145,00 174,00

4 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante laser cu greutatea 
mărită a încărcării 

(toner de tip AX) 49A/49X

15 5,00 6,00 75,00 90,00

5 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante laser cu greutatea 
mărită a încărcării 

 (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X

260 47,50 57,00 12 350,00 14 820,00

10 Restabilirea funcțion-
alității cartușelor de tip 
712,713,725,728,85A,78A,737,17A și 
altele pentru imprimante laser

13 480 30,00 36,00 404 400,00 485 280,00

11 Restabilirea funcționalității cartușelor 
pentru imprimante de tip Xerox 
Phaser 3140/3117

50 30,00 36,00 1 500,00 1 800,00

15 Restabilirea funcționaltății cartușului 
cu toner pentru imprimante de tip 
Lexmark E260

65 75,00 90,00 4 875,00 5 850,00

16 Restabilirea funcționaltății unităţii de 
imagine pentru imprimante de tip 
Lexmark E260

45 40,00 48,00 1 800,00 2 160,00

17 Restabilirea funcționaltății cartușului 
cu toner pentru imprimante de tip 
Lexmark X264/X364

30 57,50 69,00 1 725,00 2 070,00

18 Restabilirea funcționaltății unităţii de 
imagine pentru imprimante de tip 
Lexmark X264/X364

30 40,00 48,00 1 200,00 1 440,00

19 Restabilirea funcționaltății cartușului 
cu toner pentru imprimante de tip 
Lexmark MX410/MX510/511

30 175,00 210,00 5 250,00 6 300,00

20 Restabilirea funcționaltății unităţii de 
imagine pentru imprimante de tipLex-
mark MX410/MX510/511

40 12,50 15,00 500,00 600,00

21 Restabilirea funcționaltății cartușului 
cu toner pentru imprimante de tip 
Lexmark MX317/MX417

93 210,00 252,00 19 530,00 23 436,00

22 Restabilirea funcționaltății unităţii de 
imagine pentru imprimante de tip 
Lexmark MX317/MX417

45 75,00 90,00 3 375,00 4 050,00
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/Cu capital mixt/ 

asociere/ Cu
capital străin

Nr. și data acordului adiţi-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor
(după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Impreso-Print” - Nr. 1/2292 30.12.2021 - -

 
 
Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
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 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 82 din 22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Școala Profesională or. Soroca

Localitate or. Soroca

IDNO 1008607002130

Adresa Str. Ștefan cel Mare 6

Număr de telefon 023022210

Număr de fax 023022533

E-mail sp. soroca@gmail.com

Pagina web oficială Cobozev Diana

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare semestru II anul 
2021

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 216500.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627290271520

Link-ul: 21042344
Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □      
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 13.08.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627290271520
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627290271520


297

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Denumirea operatorilor economici ICS Lapmol SRL
SRL Alim Total
CC Nivali-Prod

Nr. și data contractului de achiziție ICS Lapmol SRL SRL Alim Total CC Nivali-Prod

18 20 19
23.08.2021 23.08.2021 23.08.2021

Valoarea contractului de achiziție 52343.59 35439.45 74500.0
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 30.08.2021

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea 131 art 77
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se cere
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Produse alimentare semestrul II 2021.

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se micșorează suma contractelor din următorul motiv, în perioada  septembrie-decembrie 2021 
numărul elevilor care fregventau instituția și au fost alimentați la cantină a fost limitat conform 
ordinului Situații excepționale, din cauza situației de Covid-19.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 5 din 24.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractelor de achiziționare a produse-
lor alimentare semestrul II 2021.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adi-
țional

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

CC Nivali-Prod   SRL 26 din 24.12.2021 33502.87

ICS Lapmol SRL 27 din 24.12.2021 34039.22

SRL Alim Total 28 din 24.12.2021 24520.20
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2   din 13.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial office@dcc.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției ”Reparația capitală a sediului Societății invalizilor din RM, 
str. Cojocarilor 9 ””  

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției  4 317 512,47
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

17/04318
Data publicării anunțului de participare  2017 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.12.2017

Denumirea operatorului economic SRL ”Noni-In”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/C

Data:29 decembrie 2017
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 597 927,05

Inclusiv TVA: 4 317 512,47
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 23 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezilierea  contractului  □
Temeiul juridic Art. 77 al.(1) lit. b) Legii 131/2015]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Contractul a fost ajustat prin acord adițional din 14.03.2019 
suma contractului constituind 4 347 850,77

Alte informații relevante

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Ca rezultat al relațiilor economice stabilite între ÎM ”Direcția Construcții Capitale” a Primăriei mun. 
Chișinău în calitate de  Beneficiar şi  SRL „Noni-In”  în calitate de Antreprenor  în baza contractului de 
antrepriză  nr.21/c   din 29.12.2017, urma să execute  lucrările  de ”Reparația capitală a sediului Societății 
invalizilor din RM, str. Cojocarilor 9 ” în sumă de 4 317 512,47 lei (numit în continuare Contract).  

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Luând în considerație faptul că prin Dispoziția nr. 425-d din 20.07.2021 s-au transmis 

funcțiile de beneficiar la acest obiectiv DGLCA întru continuarea executării lucrărilor de 
construcție, - 

Am solicitat prezenta Antreprenorului  la sediul Beneficiarului timp de 15 zile lucrătoare 
din momentul recepționării   notificării privind rezilierea contractului , întru  semnarea acordului 
de reziliere a contactului nr. 21/c   din 29.12.2017. 

Notificarea a fost recepționată, fapt confirmat, dar Antreprenorul nu a fost prezent sa 
semneze acordul de reziliere, prin urmare, acordul a fost expediat cu scrisoare de însoțire la data 
de 14.12.2021 

III. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților rezilierii  contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind  rezilierea  contractului. 

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL ”Noni-In ” 3 623 208,98 4 347 850,77 
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.68  din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial otgon@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton 

asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 
71,7-85,8

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 48 620 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1554727846279
https://e-licitatie.md/achizitii/4649/lucrari-de-repara-
tie-a-imbracamintei-rutiere-din-beton-asfaltic-pe

Data publicării anunțului de participare 12.04.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse:[ Programul privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru 
anul 2019]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.05.2019

Denumirea operatorului economic SRL”Irinda Prim”

https://e-licitatie.md/organizatii/2271
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/226
Data:19.06.2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 151 513 929,84
Inclusiv TVA: 181 816 715,81

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 31.12.2021

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

AA nr.1 din 29.05.2020 privind:

 - Valoarea lucrărilor incluse suplimentar 522 901,2 lei inclusiv 
TVA

AA nr.2 din 25.06.2020 privind:

  -Valoarea lucrărilor excluse suplimentar 6 139 862,65 lei in-
clusiv TVA 

 -Valoarea lucrărilor incluse 4 691 094,95 lei inclusiv TVA

 AA nr.3 din 23.12.2020 privind:

 -Modificarea termenului de executie

AA nr.4 din 20.10.2021 privind:

  -Valoarea lucrărilor excluse suplimentar 

1 231 376,00 lei inclusiv TVA 

 -Valoarea lucrărilor incluse 1 230 272,16 lei inclusiv TVA
Alte informații relevante

 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în derulare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

        În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, Grupul de lucru tehnic în componența (conform procesului-verbal 
din 13.12.2021):

Tatiana Rogovei, șef Direcția implementare proiecte a Î.S. „ASD”;

Dmitrii Vilcinschi,  director S.R.L. ”Universinj”;
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Igor Galeamov, director S.R.L. ”Irinda Prim”;

Andrei Nagacevschi, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,

a examinat situația la obiectul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Ben-
der-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8”  și a constatat următoarele:

          Pe sectorul de drum PC762 + 90 - PC765 + 40, pe partea stângă a drumului a fost depistată o porțiune de 
rigolă veche din beton, care este grav distrusă și înămolită complet. Se propune demonlarea acestei rigole în scopul 
amenajarii rigolei din beton  prevazută în proiectul de execuție.

 Pe sectorul de drum PC745+65- PC747+80, proiectul prevede amenajarea rigolei trapezoidale din beton, însa 
un sir de factori, cum ar fi: amplasarea pilonilor liniei electrice aeriene, prezenta gazoductului, prezența în apropiere a 
trotuarului și panta abruptă a terasamentului nu permite constructia rigolei trapezoidale pe sectorul sus mentionat. 
Având în vedere acest lucru, se propune modificarea sectiunii transversale a rigolei din forma trapezoidală în formă 
dreptunghiulară, astfel va fi  asigurată continuitatea rigolei până la PC 749 + 53.

      Pe sectorul de drum PC721 + 87 - PC733 + 60, rigola din beton armat pe unele portiuni este amplasată în 
imediata apropiere a marginii părții carosabile, motiv pentru care unghiul de pantă a taluzului este prea abrupt, ceea 
ce duce la căderea solului de pe taluz în rigolă. În aceste zone, se propune amenajarea unui zid de sprijin din beton 
armat. 

    Cu scopul de asigurare a durabilității podețului tubular de la PC774+15, se propune utilizarea elementelor 
noi prefabricate din beton armat cu includerea suplimentară a 2 inele din beton armat de tip ZP10.100 și 4 aripi de 
acostament  de tip ST-1, deoarece, elementele din beton armat provenite de la demolarea podețelor existente de la 
PC760+31 și PC765+40 sunt grav deteriorate și nu pot fi reutilizate.

    Pe sectorul de drum PC735+92 - PC738+07 pe partea stângă, gospodăriile sunt situate la o distanță consi-
derabilă de drum (20-30 m), iar drumul se afla în raza verticala mica ceea ce reduce din vizibilitate. Pentru asigurarea 
siguranței rutiere pe acest tronson, precum și pentru asigurarea accesului la toate gospodăriile situate pe partea 
stângă a drumului, se propune excluderea acceselor prevazute inițial in proiect și amenajarea unui acces local cu 
lungimea de 215 m. 

    La intocmirea caietului de sarcini pentru amenajarea intrărilor în curți au fost omise intrările de la 
PC721+18(dr.), PC724+11.4(dr) și PC748+70. În plus, de la etapa de proiectare până la începerea construcției, situatia 
în santier privind intrările în curți a suferit modificări. Astfel, pentru asigurarea trecerii libere peste rigola din beton 
armat către gospodării au fost amenajate 4 intrări suplimentare: la PC722+89(dr.), PC747+19 (dr.), PC747+53 (dr.) si 
PC747+88(dr.).

    Conform proiectului, trecerea trotuarului peste rigola dreptunghiulara este prevazuta cu utilizarea placilor 
din beton armat (2,16 x1,0 x0,1m), iar peste rigola trapezoidala cu utilizarea placilor din beton armat (5,0 x1,2 x0,2m). 
La intocmirea caietului de sarcini a fost omisa o trecere peste rigola dreptunghiulara si doua treceri peste rigola tra-
pezoidala ( în amontele podetului de la PC724+05 și  ieșirea din podețul de la PC733+00). În acest sens, se propune 
includerea in deviz a volumelor de lucrări suplimentare pentru amenajarea acestor treceri.

    La amenajarea pistelor pentru bicicliști se propune excluderea stratului de criblura anrobată cu bitum din 
componența sistemului rutier proiectat, deoarece este posibilă execuția lucrărilor mecanizate de așternere și com-
pactare a acestui strat la lățimea de 1 m. Astfel, stratul de criblura anrobată cu bitum, să fie inlocuit cu un strat din 
materiale granulare stabilizate cu ciment, pentru a fi amenajat concomitent cu stratul de același tip al sistemului ruti-
er la drum. Deasemenea, platformele de staționare sunt direct adiacente pistelor de bicicliști, pe care se realizează o 
structură similar.

   Conform proiectului, pentru amenajarea drumurilor de ocolire temporare pentru construcția podurilor de 
la PC741+15 și PC776+38, sunt prevăzute elemente dreptunghiulare de tip ZP10.100, costul carora este inclus deviz. 
Însă, de facto la amenajarea drumurilor de ocolire temporare, s-au utilizat elemente de tip ZP10.100 uzate și, prin 
urmare, se propune excluderea din deviz a costului achiziției acestor elemente.

    Pe sectorul de drum PC752+20 – PC756+20 nu s-au executat lucrări de reparație capitală a sistemului rutier, 
deoarece, conform proiectului pe acest sector sunt prevăzute alocări de teren. Pentru aceasta a fost necesar să fie 
adoptate două Hotărâri de Guvern, care au fost emise abia în anul 2021 (HG Nr.214 din 30.09.2021 și HG Nr. 238 din 
13.10.2021). În baza HG menționate în prezent se transmit terenurile necesare de       Agenția ,,Moldsilva” către Î.S. 
„ASD”, după ce va urma defrișarea și posibilitatea de a executa lucrările de reparație propriu zise.

   Din cauza circumstanțelor enumerate Antreprenorul  S.R.L. ”Irinda Prim” nu a avut posibilitatea să execute 
lucrări pe sectorul PC752+20 – PC756+20 în termenul prevăzut de contract până la 31.12.2021. Astfel, lucrările men-
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ționate necesită a fi excluse din devizul general.

În acest sens s-a întocmit un devize privind volumele de lucrări care urmeaza a fi excluse și incluse în devizul general 
în prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc  drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul 
finalizării lucrărilor la acest obiect.

 Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), 
dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în Contractul de antrepri-
ză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, 
conform  devizelor, la prețurile ofertei adjudecate.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 5 din 23.12.2021 privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

                   SRL”Irinda Prim” (-) 13 507 356,22
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ______3_____ din ______23.12.2021_______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com. Vozneseni
Localitate s. Vozneseni
IDNO 1007601004205
Adresa s.Vozneseni r-nul Leova
Număr de telefon 026357238
Număr de fax -
E-mail oficial vozniseni@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bocancea Valeriu

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitatie Publica
Obiectul achiziției Alimentarea cu apa a satelor din com. Vozneseni
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:836/14
Link:

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.05.2014

Denumirea operatorului economic SRL Vipart Plus
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:11
Data:23.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 562167.58 (lei)
Inclusiv TVA: 674601.10 (lei)

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.01 la contractul nr.19 din 27 mai 2014 
înregistrat de către AAP cu nr. 1-3912/14 din 13.06.2014 în 
sumă de 39824,68 lei.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cu finiserii lucrarilor de constructie apeductului.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică,grupul de lucru a decis:

 De a micșora valorii contractului  nr.19 din 27.05.2014   la obiectul “Alimentarea cu apa a satelor din com. Vozneseni 
r-l Leova“ cu valoarea totală 674601.10lei.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S R L ” V I -
PART-PLUS”or.
Ialoveni str.Basa-
rabia 6/1 of.26

Nr.11 23.12.2021 562167.58 (lei) 674601.10 (lei))

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 29.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante  

Instituția Publică Teatrul Dramatic de Stat pentru Tiner-
et “S ULIȚÎ ROZ IURIE HARMELIN”

Localitate mun.Chişinău
IDNO 1005600033978
Adresa MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Cu-

za-Vodă, 17/1
Număr de telefon 022 551042
Număr de fax 022 551042
E-mail oficial s-pat@mail.ru
Adresa de internet http://wp.teatr.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Alexandr Petrov  s-pat@mail.ru   

+37369138107

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Echipament electric pentru teatru
Cod CPV CPV: 31600000-2
Valoarea estimată a achiziției 699 999.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

nr.  21045631 din 20.10.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1634711952847

Data publicării anunțului de participare 20.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
mailto:s-pat@mail.ru
http://wp.teatr.md/
mailto:s-pat@mail.ru
https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=31600000-2
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1634711952847
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1634711952847
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget propriu al Instituției
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.10.2021

Denumirea operatorului economic “MIZIC PROD” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3

Data: 11.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 695 855.00

Inclusiv TVA: 835 026.00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 30 zile

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LEGE Nr. 131din 03-07-2015

  privind achiziţiile publice, art.76, al 7. P.2 lit a),b)

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Prețul nu se modifică

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost aplicate modificări

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Operatorul economic urma să execute livrarea bunurilor în termen de 30 de zile  de la data semnării  Contractului. Se 
prelungește termenul de livrare a bunurilor cu 2 luni până la 11 februarie 2022. Se prelungește termenul de valabili-
tate a contractului până la 11 februarie 2022. Nu se afectează natura generală a contractului. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pentru a livra bunurile operatorul economic urma de livrat anumite detalii conform  contractelor încheiate cu opera-
tori economici de peste hotare. Luînd în considerație situație de pandemie Covid-19 termenele de livrare cu operatori 



308

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

menționate, precum și termenele de producere au fost prelungite, ce  concomitent trebuia de prelungit termenele 
de livrare, prevăzute de Contractul încheiat în cadrul achizițiilor publice. Modificare nu afectează natura generală a 
contractului și nu afectează interesele ale autorității contractante.

IV. În baza deciziei grupului de lucru în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadrul N 3 din 11.11.2021 s-a decis încheierea acordul adiţionalprivind prelungirea  termenului 
de livrare a bunurilor cu 2 luni până la 11 februarie 2022.Concomitent grupul de lucru a deciz prelungirea termi-
nului de valabiletate a contractului până la 11 februarie 2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“MIZIC PROD” 
S.R.L.

1 29.12.2021 Nu se aplică Nu se aplică

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  21044436 din  30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Aliona Grigoraș, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reparare a tunelului (secția internare), rețelelor de 

evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgi-
cal.

Cod CPV Lucrări   
Valoarea estimată a achiziției 615.867,23
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1632138193191
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044436/

Data publicării anunțului de participare 20.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene privind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 13.10.2021

Denumirea operatorului economic „Camonir” SRL  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 06-128/21 din 29.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 523123,90

Inclusiv TVA:  627748,68
Termen de valabilitate 31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare și Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară 
modificarea:

Excluderea și includerea unor volume din pozițiile contractate, 

inclusiv cu micșorarea sumei contractate 

Argumentare: În urma săpăturilor realizate în procesul de executare a lucrărilor de reparare a tunelului (secția inter-
nare), rețelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgical contractate cu operatorul econo-
mic „Camonir” SRL (contract nr. 06-128/21 din 21.10.2021), s-a identificat că unele lucrări planificate nu sunt necesare 
a fi executate și respectiv se propune excluderea acestora (conform actului de constatare ce se anexează). Însă,  în 
procesul de executare al lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu au putut fi 
prevăzute din start, și respectiv includerea unor lucrări în limita pozițiilor din devizul inițial contractat. Menționăm că 
aceste modificări au apărut din considerentul că unele aspecte au devenit cunoscute doar în procesul de executare 
a lucrărilor și săpăturilor de facto.

Comunicăm că de comun cu operatorul economic au fost întocmite actele de constatare al includerilor și excluderilor 
(se anexează). 

Astfel, se propune excluderea lucrărilor în valoare de 193.412,19 lei și includerea lucrărilor în valoare de 94 151,16 lei. 

Micșorarea valorii contractului

În urma stabilirii volumelor de excluderi și includeri și respectiv volumelor real necesar a fi executate se constată o 
diferență de preț de 99 261,03 lei și respectiv micșorarea sumei contractului cu 99 261,03 lei. 

Astfel, valoarea totală a contractului v-a constitui 528  487,65 lei iar pct. 3.1 din contractul nr. 06-128/21 din 
21.10.2021 se modifică și va avea următorul conținut „3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului con-
tract, este de 440 406,38 (patru sute patruzeci mii patru sute șase le, 38 bani) lei MD fără TVA, și 528 487,65 lei (cinci 
sute douăzeci opt mii patru sute optzeci și șapte, 65 bani) lei MD inclusiv TVA”.
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VI. Rezultatele examinării:

            În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, în baza deciziei nr. 
247/21 din 29.12.2021 s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 din 30.12.2021

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asocie-
re/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

Camonir 
SRL Cu capital autohton

Ac o rd 
aditio-
nal nr. 
2

30.12.2021
440 406,38 528 487,65

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009 mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon 022-26-46-48
Număr de fax -
E-mail oficial info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Burlac Cristina

022-26-46-48; cristina.burlac@ansa.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Ustensile si consumabile de laborator pentru acti-

vitățile inspectorilor ANSA
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 403 013,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627043884998
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1627043884998?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.10.2021

Denumirea operatorului economic “Bio Analitica” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 392LD

Data: 01.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 495 424,00

Inclusiv TVA: 594 508,80
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

mailto:cristina.burlac@ansa.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627043884998?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627043884998?tab=contract-notice
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II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic art.76 alin.(7) pct.1) și pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 pri-
vind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 361 920,00
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Nerespectarea condițiilor contractuale și termenului de livrare a bunurilor în baza scrisorii nr.02/21 din 28.12.2021 
”Din cauza unor probleme legate de indisponibilitatea materiei prime, producătorul nu are capacitatea să livreze 
ofertantului produsele din Lot 1 ”Pachet safeu autosigilant din plastic 50x70cm, cu abrevierea ANSA”, în număr de 80 
000buc., parte a Contractului nr. 392LD din 01.11.2021”.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Nerespectarea condițiilor contractuale și termenului de livrare a bunurilor în baza scrisorii nr.02/21 din 28.12.2021 
”Din cauza unor probleme legate de indisponibilitatea materiei prime, producătorul nu are capacitatea să livreze 
ofertantului produsele din Lot 1 ”Pachet safeu autosigilant din plastic 50x70cm, cu abrevierea ANSA”, în număr de 80 
000buc., parte a Contractului nr. 392LD din 01.11.2021”.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 88  din 30.12.2021, a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr. 392LD din 01.11.2021

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Valoarea modi-

ficărilor
Suma finală a 
contractului

“Bio Analiti-
ca” SRL

AA472LD 30.12.2021 - 361 920,00 232 588,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. d-57 din 28 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600163408
Adresa Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon (022) 2271555
Număr de fax (022) 2271555
E-mail oficial combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Adresa de internet www.serviciifunerare.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Moldovean Svetlana s.siminciuc@gmail.com  
078666611

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției ”Amenajarea Cimitirului Sfîntul Lazăr”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 095 775,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1621930387801
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1621930387801?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării:26 mai 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.06.2021

Denumirea operatorului economic Edilitate S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 71-AC/21

Data:23.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 837 292,39

Inclusiv TVA: 2 204 750,87
Termen de valabilitate 31 decembrie 2021
Termen de execuție 31 decembrie 2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor □ Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 /2015, art.76, al.7 2) a),b)
Valoarea micșorării(fără TVA) -15 111,50
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
 
 
 

mailto:s.siminciuc@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Achiziționarea ” Lucrări de amenajare a Cimitirului Sfîntul Lazăr”, suma contractului în urma licitației este 1 837 292,39 
lei, fără TVA și 2 204 750,87 lei, cu TVA..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei efectuate, conform procesului verbal de recepție finală nr.2 
din 20.08.2021 la obiectul ”Lucrări de amenajare a Cimitirului Sfîntul Lazăr” a considerat următoarele:

A fost micșorată cantitatea stratului de fundație sau reprofilare din agregat grosier din calcar, conform SM SR N 
13242+A1:2010 , pozitia nr.13 (codul DA12B) din Formularul Nr.7 de la 1 145,00 m3 la 1 087,88 m3 , adică cu 57,13 m3 

mai puțin.  Prețul la 1 m3 este de 317,30 lei. 

Se micșorează suma contractlui nr. 71-AC/21 din 23.06.2021 cu 18 124,80 lei (57,13 m3 * 317,30 lei), cu TVA

VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.d-55 din  28.12.2021 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului cu 18 124,80 lei (optsprezece mii o sută douăzeci și patru 
lei, 80 bani) .

În urma micșorării suma contractului va constitui 2 186 626,07 lei (două milioane o sută optzeci și șase mii 
șase sute douăzeci și șase lei, 07).

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea contractului după 
micșorare

Fără TVA Inclusiv 
TVA

Edilitate S.A. Nr.1 28.12.2021 1 822 188,40 2  186 
626,07

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

  Nr. 2 din  08.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO 1007601006689
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon 022579165
Număr de fax 022579165
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com
Persoana de contact Angela Zaporojan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LD
Obiectul achiziției Lucrări de construcţii/reparații capitale a IMSP Centrul de 

Sănătate din s. Colonița
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 976 741 MDL lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data: 26.08.2021 08:00
Link: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628672106791

Data publicării anunțului de participare 12.07.2021 ora 08:00
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu au fost

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

AIPA
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizie de atribuire Nr. 06/09 din 06.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL BELOCTAN
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 01/10

Data: 01.10.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 1700000 lei

Inclusiv TVA: 2040000 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 12 luni
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului până la 
30.03.2022

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76 alin.7 pct. 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) --
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

--

Alte informații relevante --
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma executării lucrărilor de construcţii/reparații capitale a IMSP Centrul de Sănătate din s. Colonița, din motivul 
condițiilor meteorologice nefavorabile atât cât și prelungirea stării de urgență în sănătate publică, Operatorul Eco-
nomic desemnat câștigător care execută lucrările de constucție este în imposibilitate de finaliza calitativ proiectul.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Pe pracursul executării lucrărilor de construcţii/reparații capitale a IMSP Centrul de Sănătate din s. Colonița 
din motivul condițiilor meteo nefavorabile duc la necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului, 
pentru a finisa lucrările și a executa proiectul dat.

  Totdodată Comisia Națională Extraordinara de Sănătate Publică prin Hotărîrea nr. 65 din 26 noiembrie 2021 
a prelungit pe întreg teritoriul Republicii Moldova starea de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea nr. 
61 din 9 septembrie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a ter-
menului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel national, din acest motiv s-a ajuns la concluzia că 
prelungirea termenului de valabilitate este necesar, inevitabil și nu poate fi evitat din punct de vedere tehnic.

        VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 01/10 din 01.10.2021 fost încheiat acor-
dul adiţional privind, majorarea valabilității contractului până la 30.03.2022.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
SRL BELOCTAN 02             08.12.2021

 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

 Nr. 1 din 18.11.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Instituţia  Publică Liceul Teoretic  „Onisifor Ghibu”, Or-
hei

Localitate str.Vasile Lupu 149, Orhei
IDNO 1015620007471
Adresa str.Vasile Lupu 149, Orhei
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial moderator.inform@gmail.com
Adresa de internet moderator.inform@gmail.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ceban Ana  tel:023524720

Date cu privire la procedura de achiziție:

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.01.2021, ocds-b3wdp1-MD-1610360069765

Denumirea operatorului economic SC Brodrțchi SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000000528 / 6

Data: 27.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:375503.31

Inclusiv TVA: 424972.8
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii cathering . numărul de elevi de la 357; numărul de zile alimentație de 93.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

S-a majorat  numărul de elevi de la 357 la 386; precum și numărul de zile alimentație de la 93 la 171 ceea ce 
dus la majorarea valorii de contract. _

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 27.01.2021a fost 
încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax, adresa de 

e-mail și adresa de internet

Întreprinderea:
Cu capital au-

tohton/
Cu capital mixt/

asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

SC Brodețchi 
SRL

or.Orhei str. C.Negruzzi 101 Tele-
fon:0235 32040, 34291  da 1 18.11.2021 340377.84 390927.20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60, mun. Chișinău
Număr de telefon 022 241 240
Număr de fax 022 244 248
E-mail oficial achizitii.publice.usm@gmail.com
Adresa de internet www.usm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sorocean Tatiana

022241240
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a grupurilor sanitare și bucătăriilor 
din căminul nr. 19, str. Florilor 4/6, mun. Chișinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 850 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628777073704
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1628777073704?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.09.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic „Sagitod-Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:12

Data: 04.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1229852,94

Inclusiv TVA: 1475823,53
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 80 de zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7)

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare și bucătăriilor din căminul nr. 19, str. Florilor 4/6, mun. Chișinău 

Valoarea lucrărilor până la modificare 1475823,53 lei inclusiv TVA

Valoarea lucrărilor după modificare 1453920,66 lei inclusiv TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În scopul respectării normativelor tehnice de exploatare a grupurilor sanitare, inclusiv a cerințelor de igienizare, 
dezinfectare a suprafețelor de pereți și tavane  au fost excluse următoarele lucrări:

№
 crt.

Denumire lucrărilor       Unitatea 
de măsură 

Volum 

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Tavan

24 Tavane suspendate din panouri prefabricate din PVC (lambriu) m2 -70,00

 Capitolul 1.2. Lucrari tehnico sanitare

58 Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm buc -5,00

 Capitolul 1.3. Calalizare exterioara

74 Demontarea conductelor din fonta  avind diametrul de 80-125 mm m -14,00

75 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm m -4,85

 Capitolul 2. Lucrari electrice 

Capitolul 2.1. Lucrari montare

130 Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea 
conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm m -65,00

 
 
În acest context a apărut necesitatea micșorării valorii contractului cu 21902,87 lei inclusiv TVA.
III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 15 din 30.12.2021 a fost încheiat acordul 
adiţional privind micșorarea valorii contractului.
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Sagitod-Grup” SRL AUTOHTON 19 30.12.2021 18252,39 21902,87
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2  din  23 decembrie 2016

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Primăria  comunei Risipeni, raionul Fгleєti
Localitate s.Risipeni, raionul Fгleєti
IDNO 1007601002603
Adresa Str.Unirii nr.77, s.Risipeni, rl Fгleєti
Număr de telefon 0 259 59 236
Număr de fax 0 259 59 238
E-mail oficial risprim@yahoo.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dmitri  Mosoreti, primar

067674545, risprim@yahoo.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Alimentare cu apă și canalizare a comunei Risipeni, raio-
nul Fălești (Etapa a II – Sistem de canalizare)

Cod CPV 45232400-6
Valoarea estimată a achiziției 22 290 840,00 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 594/16
Link:  -

Data publicării anunțului de participare Nr.83 din 28 octombrie 2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 - 

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați] Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

13 decembrie 2016

Denumirea operatorului economic „Devastcom” SRL, str.Mesager, nr.11, mun.Chișinău, tel 
022876239, fax. 022 876239

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2

Data: 23 decembrie 2016

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 18 575 700,00 lei

Inclusiv TVA: 22 290 840,00 lei

Termen de valabilitate 31 decembrie 2021

Termen de execuție 18 luni

II. Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic  Legea nr.131/2015 art.76 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]nu

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Modificarea termenului de valabilitate a contractului de achiziţie  Nr. 2 
din 23 decembrie 2016 a fost prelungit până la 31.12.2021 prin Acordul 
Adiţional nr.3 din 11 decembrie 2020 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Procedura de achiziție nr. 594/16 presupune executarea lucrărilor de construcție la obiectul Alimentare cu 
apă și canalizare a comunei Risipeni, raionul Fălești (Etapa a II – Sistem de canalizare). Obiectul respectiv conține 
lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a satelor Risipeni și Bocșa (săpătură mecanică cu 
excavatorul, săpătură manuală în pământ, montarea țevilor din polietilenă în șanț, montarea căminelor de vane din 
elemente de beton armat prefabricat, lucrări de amenanjare, lucrări  conform caietului de sarcini).

Până la moment au fost executate lucrări în sumă de 6 152 572,00 lei dintre care lucrări de 741 573,53 lei sunt executate în avans.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

  Din cauza insuficienței resurselor financiare nu a fost posibilă finalizarea executării lucrărilor în anul 2021, în 
scopul soluționării problemei de aprovizionare cu apă și canalizare a satelor Bocșa și Risipeni, autoritatea contractantă 
continuă să identifice surse financiare pentru finalizarea obiectului  și  APL  a constatat necesitatea modificarii terme-
nului de valabilitate a contractului de achiziție_de la  31.12.2021,   pînă  la 31.12.2022

IV. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităţilor de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadrul  grupul de lucru a 
decis: Modificarea termenul de valabilitate a contractului Nr.2 din 23 decembrie 2016 până la 31 decembrie 2022.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA
„Devastcom” SRL Nr.4 13.12.2021 0 0

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __6___ din _15.12.2021__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni
Localitate s. Costești, r-ul Ialoveni
IDNO 1009601000108
Adresa s. Costesti, str. Stefan cel Mare 115
Număr de telefon 026853277
Număr de fax 026851238
E-mail oficial primcostesti@yahoo. com
Adresa de internet www. costesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Perevoznic Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă x  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari pentru constructia strazii Unirii s. Costesti, rl Ia-

loveni.
Cod CPV 45233120-6
Valoarea estimată a achiziției 12 076 305,96 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

177/17 din 26.05.2017
Link:

Data publicării anunțului de participare 05.05.2017
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări x

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

07.06.2017

Denumirea operatorului economic SC Dromas – Cons SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 93 

Data: 15.06.2017

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 661 044,77 lei

Inclusiv TVA: 12 076 305,96 lei

Termen de valabilitate 2021

Termen de execuție 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  x
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplica

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificar-
ea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

______________________________________________________________________________________ Din mo-
tivul insuficienței de mijloace financiare alocate pentru anul 2021 se prelungește termenul de valabilitate a con-
tractului incheiat cu SC Dromas – Cons SRL pîna la 31.12.2022._________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__6__din _15.12.2021_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind _ majorarea termenului de valabilitate a contractului nr. 93 din 
15.06.2017 cu SC Dromas – Cons SRL pînă la data de 31.12.2022.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC Dromas – Cons 
SRL

Nr. 5 13.12.2021 9 661 044.77 12 076 305,96

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 114/1 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
Număr de fax 0-22-53-24-07
E-mail oficial amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amtbotanica.ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preț
Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente în cadrul IMSP AMT Botanica 

(CMF nr.3 și CCD)
Cod CPV 45215140-0
Valoarea estimată a achiziției 600 932,12
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619693740782
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21039135/

Data publicării anunțului de participare 29.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □     Servicii □   Lucrări □ V  
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □ V   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ V
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: -

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 12.05.2021

Denumirea operatorului economic Euromontaj CTI SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr:114

Data: 03.06.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 408 412,19

Inclusiv TVA: 490 094,60
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amtbotanica.ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619693740782
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ V
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct.2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]
Nu se aplică  □ V

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice (după caz)

Nu □ V
Da □
[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu se aplică  □ V
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 În rezultatul procedurii de achiziție prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1619693740782 din 
12.05.2021 a fost încheiat cu ”Euromontaj CTI” SRL contractul nr. 114 din 03.06.2021 pentru achiziționarea lucrărilor 
de reparații curente în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Prin scrisoarea sa operatorul economic ”Euromontaj CTI” SRL a solicitat prelungirea termenului de valabilita-
tea a contractului nr.114 din 03.06.2021 până la 18.02.2022 din următoarele motive:

- imposibilitatea executării lucrărilor din cauza situației pandemice, care a generat îmbolnăvirea muncitorilor antre-
nați la lucrări de reparație;

- modificările agreate între părți pe parcursul executării lucrărilor.

 Totodată, pe perioada de valabilitate a contractului la operatorul economic ”Euromontaj CTI” SRL au interve-
nit schimbări la nivelul conducerii, schimbându-se directorul, care este factorul decizional cheie, ce poate lua decizii 
juridice și operaționale în procesul executării contractului încheiat.  

 Menționăm că autoritatea contractantă a solicitat de multiple ori respectarea graficului de executarea a lu-
crărilor de reparație (inclusiv în formă scrisă, argumentată și de supraveghetorul tehnic), la care operatorul economic 
invoca necesitatea prelungirii termenelor, din cauza unor impedimente.

 În contextul celor expuse, grupul de lucru a decis prelungirea termenului de valabilitate a contractul 
nr.114 din 03.06.2021 până la 18.02.2022.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.114/1 din 27.12.2021 a 
fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenul de valabilitate a contractul până la 18.02.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Euromontaj CTI SRL 114/1 27.12.2021 - -
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619693740782
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 193/1 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
Număr de fax 0-22-53-24-07
E-mail oficial amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amtbotanica.ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii curațenie
Cod CPV 90919200-4
Valoarea estimată a achiziției 3 000 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21028775/

Data publicării anunțului de participare 29.09.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □ V     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □ V   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ V

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: -
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 26.11.2020

Denumirea operatorului economic Proterra Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr:193

Data: 31.12.2020
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2 743 038,00

Inclusiv TVA: 3 291 645,60
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

 

mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amtbotanica.ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □ V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ V

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct.2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 

achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □ V
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice (după caz)

Nu □ V

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu se aplică  □ V
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 În rezultatul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1601366260389 din 05.11.2020 a fost încheiat cu ”Proterra 
Grup” SRL contractul nr. 193 din 31.12.2020 pentru achiziționarea serviciilor de curațenie.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Procedura de achiziție a fost inițiată la data de 09.10.2021. La data de 27 decembrie 2021 AMT Botanica nu 
are procedura finalizată din cauza tergiversărilor condiționate de contestările depuse de ofertanți. Reieșind din ter-
menele prevăzute pentru examinarea contestațiilor de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, la 
01.01.2022 AMT Botanica va fi în imposibilitatea semnării unui contract prestări servicii curățenie. Sistarea serviciilor 
curățenie și neîncheierea unui nou contract pentru anul 2022, va genera riscul nerespectării regimului sanitaro-igie-
nic și epidemiologic, și implicit apariția și răspândirea în cadrul subdiviziunilor instituției a infecțiilor asociate actului 
medical.

 În contextul celor expuse, grupul de lucru a decis de a prelungi termenul de valabilitatea a contrac-
tul nr.193 din 31.12.2020 până la 31.01.2022 și de a majora contractul dat cu 274 303,80 lei, ceea ce constituie 
circa 8,33% din suma inițială a contractului.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.193/1 din 27.12.2021 a 
fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenul de valabilitatea a contractul până la 31.01.2022 
și majorarea contractul dat cu 274 303,80 lei.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Proterra Grup 
SRL

193/1 27.12.2021 228 586,50 274 303,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601366260389
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 39 din  04 decembrie 2019

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Risipeni, raionul Fгleєti
Localitate s.Risipeni, raionul Fгleєti
IDNO 1007601002603
Adresa Str.Unirii nr.77, s.Risipeni, rl Fгleєti
Număr de telefon 0 259 59 236
Număr de fax 0 259 59 238
E-mail oficial risprim@yahoo.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dmitri  Mosoreti, primar

067674545, risprim@yahoo.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconctructia  acoperisului si consolidarea  cladirii  Ca-

sei de cultura  din s.Risipeni,r-nul Falesti (repetat)
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 8129536,73 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1572271073247
Link:  -https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-
MD-1572271073247

Data publicării anunțului de participare N r . o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 5 7 2 2 7 1 0 7 3 2 4 7 -
PN-1572271073281 data publicarii;28.10.2019

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 - 

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați] Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1572271073247/01 din 26.11.2019
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Denumirea operatorului economic SC”Nordmontaj-prim”SRL str.Stefan cel Mare ,nr189 mun.
Balti telefon :023124565,fax:023129160

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 39
Data: 04 decembrie 2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6774613.94lei
Inclusiv TVA: 8129536.73

Termen de valabilitate 31 decembrie 2021
Termen de execuție 4luni: anul2019-1luna;anul2020-3luni; anul2021-1 luna

II. Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic  Legea nr.131/2015 art.76 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1572271073247 presupune executarea lucrărilor de „Reconstruc-
tia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de cultura din s.Risipeni,r-l Falesti”

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

  Din cauza insuficienței resurselor financiare nu a fost posibilă finalizarea executării lucrărilor în anul 2021, 
în scopul soluționării problemei de reconstructia acoperisuluisi consolidarea cladirii Casei de cultura din s.Risipeni, 
autoritatea contractantă continuă să identifice surse financiare pentru finalizarea obiectului  și  APL  a constatat ne-
cesitatea modificarii termenului de valabilitate a contractului de achiziție_de la  31.12.2021,   pînă  la 31.12.2022

IV. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităţilor de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadrul  grupul de lucru a 
decis: Modificarea termenul de valabilitate a contractului Nr.39 din 04 decembrie 2019 până la 31 decembrie 2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„ N o r d m o n -
taj-prim”SRL

Nr.1 13.12.2021 0 0

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 10 decembrie 2021

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 oficial primariaheciulnou@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

L.Coretaia 026257368 lcoretchi@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canaliza-

re si statia de epurare din sat. Heciul Nou, r-ul Singerei
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 11 979 290.68 (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 561/16 
Link:

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
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Denumirea operatorului economic SRL “Atractiv Invest”, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 
39 of.470, telefon 069-067-746, email: atractivinvest@
mail.ru

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 60
Data: 15.11.16

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 10 590 845.70
Inclusiv TVA: 12 709 014.84

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lipsa finanțării de către Fondul Ecologic Național

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu □

Da □

Acord-Aditional nr. 1 din 24.03.2020 cu privire la majorarea va-
lorii contractului.

Acord-Aditional nr. 1 din 17.12.2020 cu privire la prelungirea va-
labilitatii contractului. 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării 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.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Retinerea finantarii de catre Fondul Ecologic National din cauza lipsei de contributie.

III. Rezultatele examinării:

 Modificarea prevederilor pct. 14.5. din contractul de antrepriza nr. 60 din 15 noiembrie 2016 cu 12 luni si anume pina 
la data de 31.12.2022.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nu se aplica
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din  22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Briceni
Localitate s.Briceni
IDNO 1007601006829
Adresa r. Dondușeni, s.Briceni
Număr de telefon 025151236
Număr de fax 025151236
E-mail oficial primaria.briceni@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Oleg Jitari tel.mob.067488515

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției „Alimentarea cu apa as.Briceni”. Etapa II
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5857875.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1600697790047
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3dp1-
MD-1600697790047?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 11.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat      Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

08.10.2020

http://www.mtender.gov.md


337

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Denumirea operatorului economic InstalVest Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:26

Data:16.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:   4220000.00

Inclusiv TVA:5064000.00
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare   □

Modificarea termenului de valabilitate   □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea servici                                                                                                                                      
Modificarea duratei de executie si valabilitate a contractului pina la data de 30.06.2022______________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru                            __  Lipsa surselor 
financiare,

                    Soldul contractului neexecutat este de 372319.04lei

      Inclusiv: Contributia  benificiarilor este de 87064.00lei,care este inclusa in planul bugetar a anului   

                       2022

                      Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului este de   285255.04lei,      (suma neexecutata este 
din etapa II)

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1/1__din 22.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de executie si valabilitate a contractului pina la 
30.06.2021, 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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InstalVest Grup 
SRL

1 din 
22.12.2021

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14 din 15 septembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Chirca
Localitate r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601011249
Adresa Str.Păcii, 224
Număr de telefon 0265-53-0-56
Număr de fax
E-mail oficial apl@primariachirca.md
Adresa de internet www.primariachirca.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Matveev

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de amenajare a zonei de agrement cu teren de 

sport si teren de joacă r-l.Anenii Noi, com.Chirca
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1868558,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdpl1-MD-1597152508782
Link:achiziții.md 21027196

Data publicării anunțului de participare 11.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Olbi Com
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14

Data: 15 septembrie 2020
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1701415,67
Inclusiv TVA: 2041698,81

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție

II. 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 X

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Beneficiarul (Primaria com. Chirca), precum și Antreprenorul (SRL „Olbi Com”), luînd în considerație problematica 
bugetară locală și la nivel de Republică, au selectat și executat pînă la moment volumele de lucrări reeșind din dispo-
nibilitatea mijloacelor financiare.

_____________________________________________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14 din 15.09.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “Olbi Com” Nr. 1 24.12.2021
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01   din 17 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Caplani,r-nul Ștefan Vodă
Localitate s.Caplani,r-nul Ștefan Vodă
IDNO 1007601005350
Adresa Cod poștal 4215
Număr de telefon 068028908
Număr de fax 0242/43/238
E-mail oficial primariac@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Becciu Liubovi,0242/43/259

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Renovarea și extinderea apeductului prin sat și a sistemului de canalizare a 

grădiniței de copii și liceului din sat.

Cod CPV 45232150-8
Valoarea estimată a achiziției 3297498,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare 06 aprilie 2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic Național
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL SERALCON
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01

Data: 15 mai 2018
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2749915,00

Inclusiv TVA:547583,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 10 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_____________________________________________________________________________________Descrierea 
circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

____________________________________________________________________________________

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului dat pînă la 31.12.2022,în 
legătură cu faptul căci din partea Fondului Ecologic Național nu au fost alocate surse financiare pentru executarea 
lucrărilor.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SERALCON 04 din 13.12.2021

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21046753 din__27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010448
Adresa Bd. Traian 21/2
Număr de telefon 022776711
Număr de fax 022765421
E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □□  Licitație deschisă □  Altele: 
[Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii 
si demolarea celor învechite în grădinițele subordonate 
DETS sect. Botanica, mun. Chișinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 000 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046753/

Nr: Achizitii.md ID  21046753

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1636963745714

Data publicării anunțului de participare https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636963745714?tab=contract-notice 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □□
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □□    Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636963745714
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636963745714?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636963745714?tab=contract-notice
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Sursa de finanțare Buget de stat □□     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

09.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Cons Art Engineering
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 121

Data: 21.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 595 573.993

Inclusiv TVA: 3 114 688.79
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Până 30.04.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [art. 76 alin. (7) pct.2) lit. b) Legea 131 privind achiziții publice]
Creșterea prețului în urma modifică-
rii (după caz)

[suma contractului după majorare constituie lei]- nu se majorează

Modificarea anterioară a contractu-
lui de achiziții publice/acordului-ca-
dru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu □

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Natura lucrărilor nu a fost modificată. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Autoritatea contractantă nu poate achita lucrările care vor fi efectuate în legătură cu încheierea anului financiar și 
Lipsa surselor financiare necesare spre achitare la începutul anului până la aprobarea bugetului instituțiilor. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.121 din 21.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind Majorarea termenului de executare a contractului nr.121 din 
21.12.2021 până la 30.04.2022.
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Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modifi-
cărilor (după caz)

termenului de vala-
bilitate a contractu-

luiInclusiv 
TVA

SRL Cons Art Enginee-
ring

94 27.12.2021 - - 31.12.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 6 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / serviciilor 

/ lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă,

mii lei fără TVA

1 79713000-5 Asigurarea pazei obiectelor SR-
L”Moldovatransgaz” buc Servicii de pază 2 150,32

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată 
/ Capacități tehnice și profesionale / Ex-
periența operatorului economic în do-
meniul îndeplinirii contractelor similare 
lucrări

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Perioada executării - Trim. I - IV 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 7 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire.
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire 
vor fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de 
participare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / ser-

viciilor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției
Valoarea estimată,

mii lei fără TVA

1 34114400-3 Furnizarea autovehicolelor 
cargo-pasageri 2 buc Autovehicole cargo-pa-

sageri 1 371,44

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. III  
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 8 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire.

 (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire 
vor fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de 
participare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor 
/ serviciilor / lucrăril-

or

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată,

mii lei fără TVA

1 34140000-0 Furnizarea cap-trac-
torului 1 buc Autovehicule de mare 

capacitate 2 544,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. IV  
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 9 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire 
vor fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de 
participare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / servicii-

lor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată,

mii lei fără TVA

1 38424000-3

Furnizarea echipamentului 
pentru masurare presiunii, 

presiunii diferentiale si tempe-
raturii

60 buc

Echipament 
pentru masurare pre-
siunii, presiunii dife-

rențiale si temperaturii

6 868,08

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. III 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I-II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr 10 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / serviciilor / lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea esti-
mată,

mii lei fără 
TVA

1 38432210-7
Furnizarea echipamentului pentru 

determinarea componentei chimice a 
gazelor

1 buc Cromatografe 
de gaz 3 004,32

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. IV 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md


355

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 11 din 06.01.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire vor 
fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de par-
ticipare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / serviciilor 

/ lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției
Valoarea estima-

tă,

mii lei fără TVA

1 38432100-3 Furnizarea echipamentului pen-
tru măsurarea punctului de rouă 4 buc

Echipamentul pen-
tru măsurarea pun-

ctului de rouă
4 960,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. IV 
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 12 din 06.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880 
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire 
(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se 
aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, tran-
sporturilor și serviciilor poștale)

 
www.moldovatransgaz.md 

(compartimentul - “TENDERE”)

(specificații tehnice / documentația de atribuire 
vor fi atașate pe platforma împreună cu anunțul de 
participare)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / servicii-

lor / lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată,

mii lei fără 
TVA

1 34300000-0

Livrarea pieselor de schimb 
pentru  mijloacele de tran-

sport, mașini și a mecanisme-
lor

buc
Piese de schimb pentru  
mijloacele de transport, 

mașini și a mecanismelor
1 266,24

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut /  Condiții de plată / 
Termeni de livrare / Calitatea mărfii.

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                        

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.moldovatransgaz.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și în măsura în care este posibil, data începerii 
livrării

Termenul de livrare - Trim. I - IV  
Contract întra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil pină la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor rom/rus

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achizi-
ție pentru contractul sau contractele respective (dacă 
este cunoscută)

Trim. I

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul de inten-
ție

Trim. I - II

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651  
e-mail: contestatii@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.1 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mărgineanu Nicolae, 023153152/ (nicolae.margi-

neanu@rednord.md)
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ servici-

ilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45231400-9
Lucrări de construcții – mon-
taj  LEA 10 kV 62,9 /km Conform caietului de sar-

cini 7 600 000

2
45231400-9 Lucrări de construcții – mon-

taj  LEA 0,4  kV
320,1      / 

km
Conform caietului de sar-
cini 45 350 000

3 45231400-9 Lucrări de construcții – mon-
taj  LEC 10 kV 16,1 /km

Conform caietului de sar-
cini 7 480 000

4 45231400-9
Lucrări de construcții – mon-
taj  LEC 0,4 kV 9,6/ km

Conform caietului de sar-
cini 4 130 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angaja-
re protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform Modalității de apreciere și punctare a 
performanțelor tehnice și economico-financiare, par-
te componentă a caietului de sarcini

 

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.2 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victor Barbău,  023153172

victor.barbau@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii  în

SIA RSAP (Achiziții.md).

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 45453000-7 Lucrări de reparația oficiului 
central

Conform caietului de sar-
cini 500 000

2 45453000-7 Lucrări reparație încăperii 
baie oficiul Florești

Conform  caietului de 
sarcini 150 000

3
45453000-7 Lucrări de reparație a garaju-

lui sectorului Coșnița
Conform  caietului de 
sarcini 100  000

4
45453000-7 Lucrări de reparație PDJT 

Soroca
Conform  caietului de 
sarcini 250 000

5
45453000-7 Lucrări de reparație PD-

21BL2 
Conform  caietului de 
sarcini 500 000

6 45453000-7 Lucrări de reparație 
PT531DN18

Conform  caietului de 
sarcini 200 000

7
45453000-7 Lucrări de reparație PT-

480DR17
Conform  caietului de 
sarcini 320 000

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
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8 45453000-7 Lucrări de reparație 
PT239FR24

Conform  caietului de 
sarcini 210 000

9
45453000-7 Lucrări de reparație  PT-

31UN30
Conform  caietului de 
sarcini 110 000

Valoarea  
estimativă  
totală

2 340 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.3 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Nicorici, 023159929

nicorici_igariok@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 50110000-9
Servicii de diagnosticare și 
reparație tehnică a macarale-
lor și autoturnurilor

22/un Conform caietului de sar-
cini 350 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Mai  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.4 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victor Barbău,  023153172

victor.barbau@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii  în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 50413100-4 Deservirea si reglarea uti-
lajului de gaz 45/un Conform caietului de sar-

cini 110 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

August 2022 
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.5 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr VOINICOV, 0231 53187

voinicov-a@mail.ru 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 50411300
Verificarea metrologică a mi-
jloacelor de măsurare (con-
toarele de energie electrice)

1 Conform caietului de 
sarcini 1 350 000

50411300

Verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare 
(transformatoare de current; 
aparate pentru măsurarea 
curentului de scurt  circuit și 
buclei  faza-zero)

1 Conform caietului de 
sarcini 100 000

2
50433000-9

Servicii de calibrare 1 Conform caietului de 
sarcini 50 000

Valoarea 
totală esti-
mativă 

1 500 000
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Îndeplinirea tuturor condiţiilor concursului, 

prezentarea completă a informaţiei solicitate, 
preţul cel mai mic al ofertei.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.6 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victor Barbău,  023153172

victor.barbau@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii  în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 98390000-3 Deservirea si reglarea cli-
matizatoarelor Set Conform caietului de sar-

cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Aprilie 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.7 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tudor Andrei, 023159937, 

andrei.tudor@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 79713000-5 Servicii de pază Diverse Conform caietului de sar-
cini 5500 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințeșlor  și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.8 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Nicorici, 023159929

nicorici_igariok@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii  în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 50413200-5 Deservirea semnalizării 
antiincendiare diverse Conform caietului de sar-

cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 9 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Petru Cojocaru; +373 02313109;

petru.cojocaru@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 79212000-3
Selectarea companiei de 
audit pentru anul financiar 
2022

Set Conform caietului de sar-
cini 174 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale 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 te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prezenta procedură de licitație va fi desfășurată în conformitate cu Regula-
mentul cu privire la modul de selectare a entitatilor de audit și termenii de 
referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderil-
or de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 
50% din capitalul social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22 
decembrie 2015.

Ofertele depuse în termenul de depunere vor fi înregistrate la SA „RED-Nord”, 
ulterior transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul SA „RED-Nord”.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.10 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Petru Cojocaru; +373 02313109;

petru.cojocaru@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 30199770-8 Tichete de masă Diverse Conform caietului de sarcini 13 000 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț total al tichetului de masă 

pe suport electronic (card) și cele mai multe 
unități comerciale de alimentație publică din 
localitățile respective.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.11 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 71351810-4 Servicii de ridicări 
topografice

Diverse Conform caietului de sarcini
300 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.12 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 71400000-2 Verificarea proiectelor Diverse Conform caietului de sar-
cini

100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
 
 
 
 
 

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md


383

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  La necesitate

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.14 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP ( Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 66514110-0 Servicii de asigurare auto Diverse Conform caietului de sar-
cini

580 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.16 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44212226-9 Piloni SET 9,5 15300/un Conform caietului de sar-
cini 26 500 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


388

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.15 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44212224-5 Piloni SET 10,5 4000/un Conform caietului de sar-
cini 11 800 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.17 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44111511-6 Izolatoare din polimer 8800  un Conform caietului de 
sarcini 900 000

2 44111511-6 Izolatoare de tip (ИПТ, ИО) 1600 un Conform caietului de 
sarcini 171500

3 44111511-6 Izolatoare de tip (ȘF 20) 2000 un Conform caietului de 
sarcini 99 000

4 44111511-6 Izolatoare  de  (PS-70) 300 un Conform caietului de 
sarcini 43500

Valoarea  
totală  esti-
mativă 

1 214 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție corespunderea specificației tehnice și cerințele 

obligatorii solicitate

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.18 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214110-3 Separator CUT-OUT 115/un Conform caietului de sarcini 650 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

mailto:anticamera@rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.19 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214110-3 Separator RLNDz 200/un Conform caietului de sarcini 830 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 20 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-

lor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31340000-1 Clemă analogic   НК-1-1  1000/un Conform caietului de 
sarcini 110 000

2 31340000-1 Clemă  analogic НБ-60/5,6-16 К 3800/un Conform caietului de 
sarcini 415 000

3 31340000-1 Clemă analogic У1-7-16 3800/un Conform caietului de 
sarcini 170 000

4 31340000-1 Clemă  analogic  ПА-2-2 2000/un Conform caietului de 
sarcini 36 000

5 31340000-1 Cleme  analogic  OЗ 35-150 3800/un Conform caietului de 
sarcini 227 000

6 31340000-1 Legătură conductor din spirală 8900/un Conform caietului de 
sarcini 170 000

7 31340000-1 Clemă analogic PS -1-1 30000/un Conform caietului de 
sarcini 390 000

Valoarea  total  estimativă 1 518 000
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 21 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31300000-9 Conductor CIP 3 1X70 230/km Conform caietului de sar-
cini 3800 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 22 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31340000-1 Conductor CIP 2A  3x70+1x95  38/ km Conform caietului de sar-
cini 2240480

2
31340000-1 Conductor CIP 2A  

3x50+1x70
90/km

Conform caietului de 
sarcini 3817440

3
31340000-1 Conductor CIP 2A  

3x35+1x50
110/km

Conform caietului de 
sarcini 3460000

4
31340000-1 Conductor CIP 2A  

3x70+1x95+1x25
23/km

Conform caietului de 
sarcini 1473500

5
31340000-1 Conductor CIP 2A 

3x50+1x70+1x25 
44/km

Conform caietului de 
sarcini 2110000

6
31340000-1 Conductor CIP 2A  

3x35+1x50+1x25
19/km

Conform caietului de 
sarcini 700000
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7
31340000-1 Conductor CIP 2A  

3x16+1x25
5/km

Conform caietului de 
sarcini 106200

8 31340000-1
Conductor CIP 2A  

2x35
70/km

Conform caietului de 
sarcini 1040000

Valoarea totală  estimativă 15 000 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


402

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 23 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

31219000-4
Conectori  CIP  pentru LEA 
0,4 kv  75500 un Conform caietului de sar-

cini 1 578 200

2
31219000-4 Conectori branșament  pen-

tru LEA 0,4 kV 53000 un Conform caietului de sar-
cini 743 000

3 31219000-4 Accesorii  CIP  pentru  LEA 
0,4Kv

140000

un

Conform caietului de sar-
cini 700000

4 31219000-4 Accesorii  branșament  pen-
tru LEA 0,4 Kv 30000 un Conform caietului de sar-

cini 525500

5 31219000-4 Cutie de distribuție 10000 un Conform caietului de sar-
cini 36000
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6 31219000-4 MJPT 650 un Conform caietului de sar-
cini 65000

Valoarea totală  estimativă 3 615 300
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 35 din 11.01.2022

Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 

Lot
Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31682310-6 Utilaj ID-0,4 kV,            
PT271AG47 1  un  Conform caietului de sar-

cini 50000

2 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT531DN18 1 un  Conform caietului de sar-

cini 270000

3 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT480DR17 1 un  Conform caietului de sar-

cini 400000

4 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT239FR24 1 un  Conform caietului de sar-

cini 400000

5 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT77GL11 1 un  Conform caietului de sar-

cini 270000

6 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT77RS35 7 1 un  Conform caietului de sar-

cini 400000

7 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT517SG35 1 1 un  Conform caietului de sar-

cini 450000

8 31682310-6 Utilaj ID-10-0,4 kV,            
PT31UN30 1 un  Conform caietului de sar-

cini 400000
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9 31682310-6 Utilaj -ID 10 kV 
PT445ZTO4, celulă de linie. 2 un  Conform caietului de sar-

cini 100000

Valoarea estimata totala,-
lei fara TVA 10 2740000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 24 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31219000-4 Bloc de măsură și protecție 9800/un  Conform caietului de sar-
cini 2 000 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 25 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31330000-8 Cablu concentric  245 /km  Conform caietului de sar-
cini 3 400 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.26 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31321210-7 Cablu AVVG 53/km Conform caietului de sarcini 510 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.27 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31321200-4 Cablu de putere de medie 
tensiune 50/km Conform caietului de sar-

cini   5 000 000 

31321200-4

Cablu de putere de joasă 
tensiune 10/km Conform caietului de sar-

cini 1 500 000

Valoarea to-
tală  estima-
tivă 

6 500 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

  

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.28 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31224500-7 Capete terminale și manșoane 
pentru cablu cu izolație în ulei 600/un Conform caietului de sar-

cini
393 000

2
31224500-7 Capete terminale și manșoane 

pentru cablu cu izolație în po-
litilenă recticulară 

130/un 
Conform caietului de 
sarcini

310 000

3 31224500-7 Capete terminale și manșoane 
adaptoare pentru cablu uscat 40/un Conform caietului de 

sarcini
197 000

Valoarea to-
tală  estima-
tivă 

900 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.29 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31213300-5 Cutii de cablu 33 /un Conform caietului de sar-
cini 520 000

2 31213300-5 Panouri principale de di-
stribuție 19/un Conform caietului de sar-

cini 450 000

Valoarea  to-
tală  estima-
tivă 970 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.30 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44111100-2 Cărămidă 
150000

/un 

Conform caietului de sar-
cini 600 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

mailto:anticamera@rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


420

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.31 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 14211000-3 Nisip 
1000 

m/3

Conform caietului de sar-
cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

mailto:anticamera@rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


422

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.32 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44163100-1
Țeavă PVC  Ø 90 600

m.l.

Conform caietului de sar-
cini 36000

2 44163100-1 Țeavă PVC  Ø 140 1000 m.l. Conform caietului de sar-
cini 126500

3 44163100-1 Țeavă  ondulată  Ø 110 2000 m.l. Conform caietului de sar-
cini 39000

4
44163100-1 Țeavă  ondulată  Ø 160

1500 m.l.
Conform caietului de sar-
cini 58500

Valoarea 
totală  esti-
mativă 

260 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

mailto:anticamera@rednord.md
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Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.33 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44163100-1 Țeavă PVH (rezistentă la 
raze ultraviolete, l. 3m) 100 un Conform caietului de sar-

cini 155  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 34 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31682310-6
Utilaj pentru ID-10 kV

( PD21AG46)
1 un  Conform caietului de sar-

cini 4300  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


428

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 36 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servici-

ilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 31682310-6
Post de transformare în an-
velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PTI283BL12

1  un Conform caietului de sarcini 420000

2
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PTI408RT2

1  un 
Conform caietului de sarcini

460000

3
31682310-6 Post de transformare în anve-

lopă de beton PTMB-5-2-400-
630kVA, PT279BL24

1  un 
Conform caietului de sarcini

940000

4
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PT45BR3

1  un 
Conform caietului de sarcini

370000

5
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PT106DN18

1  un 
Conform caietului de sarcini

460000

6
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PT363ED8

1  un 
Conform caietului de sarcini

460000

mailto:anticamera@rednord.md
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7
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, , PT413OT10

1  un 
Conform caietului de sarcini

420000

8
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PT611CS3

1  un 
Conform caietului de sarcini

370000

9
31682310-6 Post de transformare în an-

velopă de beton PTAB-3-400-
630kVA, PT39ZTO10

1  un 
Conform caietului de sarcini

500000

Valoarea estimativa totala,lei 
fara TVA 9 un 4400000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție  □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □
Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 
e-mail: contestatii@ansc.md;
pagina web: www.ansc.md.

Alte informații relevante
----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 37 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31213100-3

Cutie de distribuţie din 
poliester  

PT 10/0,4 kV

105  un Conform caietului de sar-
cini 2000  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 38 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Сondiţiile și documentația de atribuire 
pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: 
www.rednord.md, la rubrica  Achiziții  2022.

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214100-0 Reclouzere  14 buc  Conform caietului de sar-
cini 2500 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.39  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pavel Vladimir;   023153108 

pavel.vladimir@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31216200-5 Limitatoare de supratensi-
une 10 kV

800 un  Conform caietului de sar-
cini

490 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.40 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31214100-0 Întrerupătoare cu vid și 
protecție (retrofit)  7 un Conform caietului de sar-

cini 800 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.41 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 313214000-9 Comutatoare p/u trans-
formatoare  50 un Conform conditiilor caie-

tului de sarcini 150 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

 Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.42 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 09000000-3 Ulei pentru transforma-
toare  40 tn Conform conditiilor caie-

tului de sarcini 1 200 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Februarie   2022
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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 Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.43 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31650000-7 Materiale din cauciuc, Gar-
nitură din cauciuc 

2200 kg

8000 un

Conform conditiilor caie-
tului de sarcini 500 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Martie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.44 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 37823800-1 Carton izolant, Hîrtie  de 
cablu  4,9  tn Conform conditiilor caie-

tului de sarcini 270  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Aprilie   2022
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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 Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.45 din 01.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1
31171000-5 Transformator de putere 

100 KV 10 un Conform conditiilor ca-
ietului de sarcini 300 000

2
31171000-5 Transformator de putere 

160 KV 10 un Conform conditiilor ca-
ietului de sarcini 400 000

Valoarea 
totală esti-
mativă 

700 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Aprilie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.46 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31340000-1 Papuci 10000 un Conform caietului de sar-
cini 120 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie   2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.47 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP(Achizitii.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31650000-7 Protecția transformatoare-
lor de putere 

 105 Set  Conform caietului de sar-
cini

180 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Aprilie  2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.48 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31171000-5 Transformator de putere 

1,25 kVA 5 un Conform caietului de sar-
cini 150 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie    2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.49 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31172000-2 Transformator de tensiune 

NAMI-10 5  un Conform caietului de sar-
cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie    2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.50  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31173000-9 Transformator de curent 

ТПЛ/ ТОЛ 30  un Conform caietului de sar-
cini 180 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie    2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.51  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31160000-5 Rezistoare de dirijate de 

tip РЗН-4,6 (8+16+32)-54-
0,5 У1

2  un Conform caietului de sar-
cini 120 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție corespunderea specificației tehnice și cerințele 

obligatorii solicitate

Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie    2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.52  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

31213100-3 Panouri cu 9 locuri pentru con-
toare pentru reconstrucţia PDE 
0,4 kV în blocurile locativ  

PE-03-9

2  un Conform caietului de 
sarcini 13 900

2

31213100-3 Panouri cu 12 locuri pentru con-
toare pentru reconstrucţia PDE 
0,4 kV în blocurile locativ  

PE-03-12

5 un

Conform caietului de 
sarcini

50 000

3

31213100-3 Panouri cu 16 locuri pentru con-
toare pentru reconstrucţia PDE 
0,4 kV în blocurile locativ  

PE-03-16

12 un

Conform caietului de 
sarcini

145000

mailto:anticamera@rednord.md
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4

31213100-3 Panouri cu 21 locuri pentru con-
toare pentru reconstrucţia PDE 
0,4 kV în blocurile locativ  

PE-03-21

3 un

Conform caietului de 
sarcini

92500

Valoarea to-
tală estima-
tivă 302 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.53  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Pulbere; 023159932

eduard.pulbere@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
44334000-0 Cofret metalic

 
2802 m  Conform caietului de sar-

cini 276 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.55  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31211310-4 Siguranțe    7000 un   Conform caietului de sar-
cini 250 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

mailto:anticamera@rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.56  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
30200000-1

Piese de schimb pentru 
tehnica de calcul Diverse    Conform caietului de sar-

cini 750 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.57 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
30200000-1

Consumabile pentru teh-
nica de calcul Diverse    Conform caietului de sar-

cini 1400 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
 
 
 

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md


469

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu     

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.58 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 31430000-9

Acumulatoare pentru 
Tehnica de Calcul   (Bate-
rie cu Plumb-acid, model 
12V/7Ah)

100 um.    Conform caietului de sar-
cini 27500

2 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 6V/12Ah)

10 um.    Conform caietului de sar-
cini 5000

3 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 12V/9Ah)

10 um.    Conform caietului de sar-
cini 4600

mailto:anticamera@rednord.md
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4 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 12V/12Ah)

12 um.    Conform caietului de sar-
cini 9600

5 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 12V/20Ah)

12 um.    Conform caietului de sar-
cini 14400

6 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 12V/21W)

20 um.    Conform caietului de sar-
cini 8000

7 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Plumb-acid, 
model 12V/24W)

20 um.    Conform caietului de sar-
cini 8000

8 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Litiu, model 
compatibil cu LS 14250, 
3,6V 1,2Ah, conectare 3PF 
RP)

1509 um.    Conform caietului de sar-
cini 150900

9 31430000-9

Acumulatoare pentru Teh-
nica de Calcul 

(Baterie cu Li –Ion, model 
compatibil cu PS336, DC 
3.7V 5600 mAh)

20 um.    Conform caietului de sar-
cini 72000

Valoarea 
estimativă 
totală, lei 
fără TVA

300 000

 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.59 din 01.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 30197000-6 Hîrtie xerox 4500 pac. Conform caietului de sar-
cini 250 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție corespunderea specificației tehnice și cerințele 

obligatorii solicitate
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.63 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 48800000-6 Server specializat (aplicații 
și baze de date) 1  un Conform caietului de sar-

cini 220 000

1 48800000-6 Server specializat (aplicații 
și fișiere) 1  un Conform caietului de sar-

cini 120 000

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 340 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.
Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.60 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31154000-0 Surse neîntreruptibile de 

alimentare 20 un    Conform caietului de sar-
cini 40 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.61 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 023153160

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 30213000-5 Computere 20 un    Conform caietului de sar-
cini 320 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Mai   2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.62 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 30200000-1 Imprimante 12  un Conform caietului de sar-
cini 72 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Mai   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.64 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

VAZ Diverse Conform caietului 
de sarcini 100 000

2
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

UAZ 
Diverse Conform caietului 

de sarcini 500 000

3
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

GAZ 
Diverse Conform caietului 

de sarcini 300 000

4
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

ZIL
Diverse Conform caietului 

de sarcini 80 000

5
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

MAZ
Diverse Conform caietului 

de sarcini 200 000

6
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul 

KAMAZ
Diverse Conform caietului 

de sarcini 70 000

7 34330000-9 Piese auto pentru  tractorul MTZ Diverse Conform caietului 
de sarcini 200 000
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8
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

Dacia Logan, Daster
Diverse Conform caietului 

de sarcini 300 000

9
34330000-9 Piese auto pentru  autovehicolul  

Skoda Superb
Diverse Conform caietului 

de sarcini 100 000

Valoarea estimativ  totală   1 850 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.65 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 34351100-3 Anvelope  Diverse Conform caietului de sar-
cini 600 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.66 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 34100000-8 Autovehicol cu 9 locuri   4 un  Conform caietului de sar-
cini 2 400 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.67 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 34144000-8 Autoturn   1  un  Conform caietului de sar-
cini 1 200 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Președintele grupului de lucru ___________________________               

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.68 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31431000-6 Acumulatoare Diverse Conform caietului de sar-
cini 200 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.69 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 09000000-3 Produse petroliere  650  tn  Conform caietului de sar-
cini 10000 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea și cerințele obligatorii solicitate 

în caietul de sarcini 

Cel mai mare discount % la panou

Cea mai apropiată stație de alimentare de sector 
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md


494

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


495

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.70 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

50112000-3 Reparații curente și înt-
reținerea mijloacelor de 
transport ( Dacia, Skoda, 
VAZ, UAZ, Ford, Opel, Re-
nault, Fiat)

Diverse  Conform caietului de sar-
cini 2000 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic opreț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


497

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.71 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Melnic; 023153170;

marianmelnic003@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 09211000-1 Lubrifianți auto  Diverse  Conform caietului de sar-
cini 120 000

2 09211000-1 Lichizi auto Diverse Conform caietului de sar-
cini 80 000

Valoarea total estimativă 200 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
 

mailto:anticamera@rednord.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Martie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.72 din 11.01.2022 

• Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 

Ştefan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Albert MAZUR, 023153156, albert.mazur@red-

nord.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în parte)

1
38552000-
9

Contoare electronice 
monofazate  19 000  Conform caietului de 

sarcini 7600 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

□ Nu □

Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md/
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 
zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție 
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.73 din 11.01.2022 

• Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 

Ştefan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Albert MAZUR, 023153156, albert.mazur@red-

nord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)
1

38552000-9 Contoare 
electronice trifazate  950 Conform caietului de 

sarcini 950 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

□ Nu □

Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Februarie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 
zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție 
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

http://www.ansc.md/
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.74 din 11.01.2022 

• Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 

Ştefan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Albert MAZUR, 023153156, albert.mazur@red-

nord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)
1 35121500-3 Sigilii identificabile   300000 Conform caietului de 

sarcini 1200 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

□ Nu □

Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-

mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Februarie   2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 
zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție 
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.75 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Virgil Gherman; 

tel. 023153160; mob. 069264180

virgil.gherman@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 32260000-3

Utilaje și accesorii de 
transmiterea datelor de 
la contoare existente 
din cartierul Dacia mun. 
Bălți PT373BL2

1 un Conform caietului de sar-
cini 400 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cerințelor și prezentarea docu-
mentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Februarie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.76 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

31221000-1 Protectie centralizată 
contra punerilor la 
pămînt în RED- 10 kV 
PD9CET76

1 un Conform caietului de sar-
cini 40 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.77 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1

31154000-0 Sursă de bază și rezer-
vă a curentului ope-
rativ PRA PD1DN16, 
PT138FR5, PD2CET41, 
PD4AG12, PD8CET74

5  un Conform caietului de sar-
cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.78 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31221000-1 Relee microproceso-

are PRA PT426CR5, 
PT271RS35, PT400RE2

7  un Conform caietului de sar-
cini 130 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.79 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Duca 

tel. /fax   +(373-231) 53-186

alexandru.duca@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
30232100-5 Aparat pentru efectua-

rea inscripțiilor pe tub 
PHV  a circuitelor PRA

1  un Conform caietului de sar-
cini 30 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.80 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord”
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Prisacari Sergiu, 023153150

serghei.prisacari@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte) 
mii lei

1 35113400-3 Scurta  termoizolantă 790 Conform caietului de sarcini 253,800

Pantaloni termoizolanți 362 Conform caietului de sarcini 76,020

2 35113400-3 Salopeta reglementată teh-
nic (RT) 400 Conform caietului de sarcini 312,000

3 35113400-3 Salopeta 786 Conform caietului de sarcini 242,347

4 35113400-3 Salopeta electrogazosudor 22 Conform caietului de sarcini 6,050

5 35113400-3 Încălțăminte de lucru de 
iarnă pentru personal ope-
rativ și operativ de reparație 
PT, LEA, FÎO

482

Conform caietului de sarcini

139,379

Încălțăminte de lucru de 
iarnă (Maiștri, șoferii etc) 276

Conform caietului de sarcini
55,200

Încălțăminte de lucru de 
iarnă (controlori) 297

Conform caietului de sarcini

72,269

mailto:anticamera@rednord.md
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6 35113400-3 Încălțăminte de lucru de 
vară pentru personal ope-
rativ și operativ de reparație 
PT, LEA, FÎO

419

Conform caietului de sarcini

121,62

Încălțăminte de lucru de 
vară (Maiștri, șoferii etc) 220 Conform caietului de sarcini 46,200

Încălțăminte de lucru de 
vară (controlori) 200 Conform caietului de sarcini 36,666

7 35113400-3 Manta impermeabilă
302

Conform caietului de sarcini
33,470

Cizme impermeabile 185 Conform caietului de sarcini 53,496

8 35113400-3 Păpuci pentru femei (Îngrit. 
de încăperi, ser. Metrologic) 32 Conform caietului de sarcini 1,546

9 35113400-3 Maiou de vară (controlor) 181 Conform caietului de sarcini 7,390

Halat 32 Conform caietului de sarcini 4,693

Capișon (подшлемник) 212 Conform caietului de sarcini 8,834

Total 1470,98
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Vor fi selectate acele produse care vor întruni condițiile caietului 
de sarcină și vor avea cele mai mici prețuri

corespunderea specificației tehnice și cerințele 
obligatorii solicitate în caietul de sarcini 

cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante ---------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.81 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 

IDNO 1003602006563

Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan 
cel Mare, 180 „A”

Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118

Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.

Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Prisacari Sergiu, 023153150

serghei.prisacari@rednord.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul pro-
cedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a ener-
giei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)mii lei

1

     Lotul 1

35121300-1

Indicator de tensiune pînă la 1000 V (bipolar) 200  un

Conform caietului de 
sarcini

12

Indicator de tensiune mai mult de 1000 V 50 un 30

Indicator de coincidență a fazelor mai 
mult de 1000 V 30 un 30

Prăjină universală 10 kV 30 10

Prăjină pentru siguranțe SZ-51 20 5

Total lotul 1 84

2

Lotul 2

35121300-1

Mănuși dielectrice
180 un

Conform caietului de 
sarcini

20

Cizme dielectrice 30 un 10

Covorașe dielectrice 70 un 10

Total lotul 2 40

3

Lotul 3

35121300-1

Centură de siguranță 150 un

Conform caietului de 
sarcini

60

Gheare pentru stîlpi b/a 40 un 40

Dinți pentru gheare pentru b/a 20 set 5

Gheare pentru stîlpi lemn 20 un 20

Frînghie de siguranțe 1700 m 10

Total lotul 3 135

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.md
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4

Lotul 4

35121300-1 Scară mobilă 3m 30 Conform caietului de 
sarcini

60

Scară mobilă 4m 20 50

Total lotul 4 110

5

Lotul 5

35121300-1
Pămînt mobil 0,4 kV ID 30 un

Conform caietului de 
sarcini

20

Pămînt mobil 10 kV ID 20 un 25

Pămînt mobil 0,4 kV LEA 30 un 25

Pămînt mobil 10 kV LEA 30 un 40

Total lotul 5 110

6

Lotul 6

35121300-1

Casca de protecție 120 un

Conform caietului de

sarcini

7

Ochelari de protecție 200 un 5

Mască de protecție a feței (vizieră)
400 un 15

Mănuși de lucru 4500 un 20

Total lotul 6
47

Total 526

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Vor fi selectate acele produse care vor întruni condițiile caietului 
de sarcină și vor avea cele mai mici prețuri

Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.82 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Prisacari Sergiu, 023153150

serghei.prisacari@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 33690000-3 Medicamente Set Conform caietului de sar-
cini 170  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție corespunderea specificației tehnice și cerințele 

obligatorii solicitate în caietul de sarcini 

cel mai mic preț 

 
 
 
 

mailto:anticamera@rednord.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.83 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victor Barbău,  023153172

victor.barbau@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 44110000-4 Materiale de construcții Diverse Conform caietului de sar-
cini 900 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.84 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 30192000-1 Rechizite de birou   Diverse Conform caietului de sar-
cini 150 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


526

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 314 IANUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.85 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 35121500-3 Plombe     250 kg Conform caietului de sar-
cini 35 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.86 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 35121500-3 Fir pentru sigilare   125  kg Conform caietului de sar-
cini 35 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.88 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31211320-7 Prăjină de operare pen-

tru schimbarea siguran-
țelor 10 kV CUT-OUT

15 un Conform caietului de sar-
cini 100 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.89 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
31122000-7 Generator cu aparat de 

sudat 3 un Conform caietului de sar-
cini 120 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.90 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Metal feros I tranșă

(februarie )

 

1
31122000-7 Cornier  diverse dimen-

siuni 48 tn Conform caietului de sarcini 816000

2

31122000-7 Cerc, armatura diverse 
dimensiuni  41 tn Conform caietului de sarcini 697000

3 31122000-7 Foi diverse dimensiuni 20 tn Conform caietului de sarcini 340 000
4 31122000-7 Tablă zincată 200 foi Conform caietului de sarcini 36000

5
31122000-7 Țeavă  diverse

dimensiuni
2, 0 tn  Conform caietului de sarcini 34000

Valoarea totală estimativă 1 923 000
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Metal feros II tranșă

(iunie)

1
31122000-7 Cornier  diverse dimen-

siuni 50 tn Conform caietului de sarcini 850 000

2
31122000-7 Cerc, armatura diverse 

dimensiuni  45 tn Conform caietului de sarcini 765 000

3 31122000-7 Foi diverse dimensiuni 10  tn Conform caietului de sarcini 170 000
4 31122000-7 Tablă zincată 100 foi Conform caietului de sarcini 18000

5
31122000-7 Țeavă  diverse

imensiuni
7 tn Conform caietului de sarcini 119 000

1 922 000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

I   ETAPĂ - februarie 2022

II  ETAPĂ  - iunie  2022  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.91 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Valeriu Istrati, 023153134

valeriu.istratii@rednord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
Conductor АПБ diverse dia-
metru  600 kg

Conform caietului de sar-
cini 60000

2
Conductor email ПЭТ-155 
diverse diametru 1420 kg

Conform caietului de sar-
cini 400000

3
Cerc alama  diverse diame-
tru 450 kg

Conform caietului de sar-
cini 100000

Hexagonal alama 46 200 kg Conform caietului de sar-
cini 40000

Valoarea  
totală  esti-
mativă 

600 000
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se 
referă anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.92 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 31711140-6 Electrozi de sudat  3  tn Conform caietului de sar-
cini 135 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

mailto:anticamera@rednord.md
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.93 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

 SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/lu-

crărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)
1 44111400-5 Vopsea  4000 kg Conform caietului de sarcini

2 44111400-5 Dizolvant 2500 l Conform caietului de sarcini

4 44111400-5 Grunt 266 kg Conform caietului de sarcini

Valoarea to-
tală estima-
tivă 

195 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:anticamera@rednord.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-
rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.94 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții 

SIA RSAP (Achiziții.md) 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 Metise în asortiment 3,5 tn Conform caietului de sar-
cini

195 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Aprilie  2022

mailto:anticamera@rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.95 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții

 SIA RSAP (Achiziții.md) 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1
Țeavă ceramică 

(d 35 mm, l. 400 mm)
1000 Conform caietului de sar-

cini

40 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.96 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii de achiziții

 SIA RSAP  (Achiziții.md) 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 41110000-3 Apă potabilă  but 19/0.5 l 4100/5000 un Conform caietului de 
sarcini

220 000

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

  Aprilie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.97  din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 33760000-5 Produse de igienă    Diverse    Conform caietului de sar-
cini 195  000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț 

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

 Aprilie  2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.98 din 11.01.2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ,,RED-Nord 
IDNO 1003602006563
Adresa MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ște-

fan cel Mare, 180 „A”
Numărul de telefon/fax tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118
Adresa de e-mail a entității contractante anticamera@rednord.md.
Pagina web oficială a entității contractante www.rednord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladislav Tcaci ; +373 53165, 

red-nord@bk.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în

SIA RSAP (Achiziții.md)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Societate pe acțiuni cu activitate de distribuire a 
energiei electrice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate 
de măs-

ură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 38300000-8 Clește de măsură    30 un    Conform caietului de sar-
cini 35 000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

□ Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea specificației tehnice și prezenta-

rea documentației solicitate în caietul de sarcini.

Cel mai mic preț 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

Aprilie   2022

mailto:anticamera@rednord.md
http://www.rednord.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 gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

----------

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea RFQ_106  Achizitionarea Celulelor de medie tensiune  prin procedura de 
achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de re-

ferință/ sistemul de gestiune 
electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lot 1 31682300-3 CELULE DE ME-
DIE TENSIUNE buc 17

EN 62271-200, EN 62271-1

https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com

6.280.000,00

Lot 2 31682300-3 CELULE DE 
MEDIE TENSIUNE buc 42

EN 62271-200, EN 62271-1

https://premierenergy-md.app.
jaggaer.com

17.200.000,00

Valoarea estimativă totală 23.480.000,00

 
 
 
 
 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data]  17.02.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română sau spaniolă. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.01.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Manager Achiziții, Calitate și Logistică 

DRON ALIONA                                                __________ L.Ș
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ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. _____

privind achiziționarea  -  Hârtie perforată 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție -  Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.S. “Poșta Moldovei”

2. IDNO: 1002600023242

3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134     

4. Numărul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelaria@posta.md, www.posta.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.posta.md, www.app.
gov.md; 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale □ 

Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poştale şi financiare

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor so-

licitate

Unitate 
de măsu-

ră
Cantitate Specificarea tehnică

Valoarea 
estimată 

(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

30199310-6 Hârtie perforată Cutie 3684  Conform anexei nr. 1 791966.67

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA 791966.67

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): 

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

http://www.posta.md
http://www.app.gov.md
http://www.app.gov.md
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea autorității contractan-
te, la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3,  în decursul a 5 (cinci) zile calendaristice, din data sem-
nării comenzilor.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu _______________________________________________
______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriu-

lui/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Oferta
original - formularului F 3.1, completat integral, 
confirmat prin semnătura electronică și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația tehnică
completat integral conform formularului 4.1, 
confirmat prin semnătura electronică și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Specificația de preț
completat integral conform formularului 4.2, 
confirmat prin semnătura electronică și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei juridice, 
în conformitate cu prevederile legale

extras din Registrul de stat al persoanelor juri-
dice – confirmate prin semnătura electronică și/
sau semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deținătoare de cont, 
confirmată prin semnătura electronică și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Declarație privind experiența similară
original - confirmată prin semnătura electronică 
și/sau semnată și ștampilată de către ofertant, 
completată în conformitate cu Formularul F 3.9. 

Obligatoriu

Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnătura electronică și/
sau semnată și ștampilată de către ofertant. După caz

Declarație privind termenul de livrare a 
bunurilor.

original - confirmată prin semnătura electronică 
și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu

Declarație privind termenul de plată 
propus

original - confirmată prin semnătura electronică 
și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu
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Declarația privind neîncadrarea în si-
tuațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) 
din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original - confirmată prin semnătura electronică 
și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. Obligatoriu

Notă Achitarea va fi efectuată în termen de 30 de zile 
din data recepționării bunurilor. -

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz__________________________________________________

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, 
cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativă, conform men-
țiunilor în SIA RSAP. Pas minim 7919,67 lei fără TVA.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________
________________________________________________________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț. 

18. Criteriu de atribuire suplimentar, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente: cel 
mai mare termen de plată propus.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor: nu se aplică.

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”.

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat. 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este 
cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este 
cazul. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 31.12.2021.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________________

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronică da
plățile electronice da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  MD115

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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