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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ___ din 26.04.2021

 privind achiziționarea 

„Transport auto specializat pentru escortarea persoanelor deținute din cadrul SAP (repetat)”

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Numărul de telefon 022-409-713, 022-409-748

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

Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chetrean Maria

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

mariana.leu@anp.gov.md
https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție publică

Cod CPV 34100000-8
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor

Cantitate/ 
UM Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA
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Specificarea tehnică deplină solicitată:
- Tip caroserie: Furgon, structură metalică;
- Tracțiune:6x4 (spate);
- Cutie de viteză: Manuală;
- Capacitate Motor: Minim 1950 cm3;
- Putere minimă: 150 CP;
- Număr de cilindri: 4;
- Normă de poluare: Euro 6;
- Carburant: Diesel;
- Capacitate rezervor: Minim 70 litri;
- Lungime (mm): Minim 6600 mm;
- Lățime totală cu oglinzi (mm): Minim 2400 mm;
- Înălțime (mm): Minim 2700 mm;
- Acces: Ușă laterală culisantă dreapta;
- Anul producerii: 2021;
- Roți: Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară.

Dotări:
- Securitate:Sistem ABS (sau echivalent);ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent); 

Airbag-uri frontale și laterale (minimum standard) Servodirecție volan;
- Sistem antifurt: Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă;
- Iluminare: Faruri anti-ceață;
- Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabil electric și încălzire; geamuri față acționate 

electric;
- Confort: Radio: priza Jack, USB,  Bluetooth® (sistem hands free);
- Dotarea tehnică specială: Autospecialele vor fi compuse din 3 (trei) comparti-

mente, după cum urmează:
1) Pentru conducătorii auto (compartimentul față) - 3 locuri;
2) Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri;
3) Pentru deținuți (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 

celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri;
- Culoare caroserie: Albă

Cerințe speciale:
Scaune: Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele 

destinate transportului deținuților;  Scaune tapisate cu centuri de siguranță în 
compartimentul spate pentru escortă.

2 
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1. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul;
2. Celulele destinate deținuților vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu 

lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pen-
tru fiecare celulă;

3. Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va 
dispune de geam redus spre exterior).

4. Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de o companie specia-
lizată, autorizată de către uzina producătoare;

5. Autovehiculele vor fi dotate cu:
- instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul față, compartimen-

tul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deținuților;
- sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și comparti-

mentul spate cu afișare în compartimentul față și stocarea informației pe 
perioada escortării; 

- echipamente de comunicare între compartimentul față și compartimentul 
spate;

- unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu 
sirenă și difuzor cât și 2 flash-blițz auto led:  față (albastru/albastru) și spate 
(albastru).

6. pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția „SERVICIUL PENITENCIAR” 
(în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 26.05.18)

7. unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în 
vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.

Altele:
-  Protecție compartiment motor;
-  Roată de rezervă;
-  Trusă scule și cric;
-  Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă;
-  Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru 

autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă.
Garanția de la furnizor:

Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a 
autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM
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Specificarea tehnică deplină solicitată:
- Tip caroserie: Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide ca-

roseria (cu legături);
- Tracțiune: 4x2 (spate);
- Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte;
- Capacitate Motor: min. 3900 cm3;
- Dispunerea cilindrilor: 4 în linie;
- Normă de poluare: min. Euro 5;
- Carburant: Diesel;
- Capacitate rezervor: Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt 

mecanism de asigurare a securității;
- Anul producerii: 2021;
- Capacitate de încărcare: min. 5000 kg;
- Volumul spațiului de încărcare: min. 27,5 m3;
- Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season;

Dimensiuni externe minime
- Ampatamentul: min. 2700 mm;
- Lungimea spațiului de încărcare: min. 6100 mm;
- Lățime: min. 2000 mm; 
- Înălțime: min. 2250 mm;
Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din  (6 unități) cauciucuri 
de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru 
autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă;
Garanția de la producător: Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor 
de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.

850 000,00 
lei
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Specificarea tehnică deplină solicitată:

- Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic;

- Tracțiune: 4x2 (spate);

- Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte;

- Capacitate Motor: min. 3900 cm3 ;

- Dispunerea cilindrilor: 4 în linie;

- Normă de poluare: min. Euro 5;

- Carburant: Diesel;

- Capacitate rezervor: minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau 
alt mecanism de asigurare a securității; 

- Anul producerii: 2021;

- Capacitate de încărcare: min. 4000 kg;

- Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hidraulic: min. 800 kg;

- Volumul spațiului de încărcare: min. 20,0 m3;

- Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season; 

Dimensiuni externe minime

- Ampatamentul: min. 2700 mm;

- Lungimea spațiului de încărcare: min. 5000 mm;

- Lățime: min. 2000 mm;

- Înălțime: min. 2000 mm;

Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri 
de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru 
autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă.

Garanția de la producător: Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centre-
lor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.

850 000,00 
lei

TOTAL: 4 166 666,66

Termenul de livrare: În termen de 120 de zile din momentul semnării contractului;

Locul livrării: ANP, str. Titulescu, 35.
 
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

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Formularul ofertei - în original, completat conform Formularului (F3.1) cu ștampila și semnătura 
Participantului și/sau semnat electronic;

Garanţia pentru ofertă, 1 % din valoarea ofertei 
fără TVA

- în original,  completat conform Formularului 

(F3.2), emisă de o bancă; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie valabil pe 
perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor. Nu se 
acceptă transfer pe contul ANP.
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Specificaţii tehnice
- în original, completat conform Formularului

(F4.1) cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;

Specificații de preț
- în original, completat conform Formularului 

(F4.2) cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;

Document unic de achiziții european Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/
sau semnat electronic.

Acte solicitate prin DUAE,

conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, 

documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecţie.

Dovada înregistrării juridice emis de organul abilitat– copie, cu ștampila și semnătura participantului;

Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, în original cu ștampila și semnătura 
Participantului;

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original cu 
ștampila și semnătura Participantului;

Declaraţie privind confirmarea identității 
beneficiarilor

efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pt    participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Aprobat prin Ordinul MF  nr. 145  din 24.11.2020 ,

completată în conformitate cu Formularul - în original, cu ștampila și 
semnătura Participantului și/sau semnat electronic;

Documentul ce atestă relația ofertantului cu 
producătorul bunurilor

Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care confirmă 
dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de producătorul unităților de 
transport, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/
sau semnat electronic

Lista centrelor de deservire a autovehiculelor 
în perioada de garanție pe teritoriul RM

Format liber, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului 
și/sau semnat electronic

Parametrii tehnici Parametrii tehnici a automobilului propus + foto

Experiență de întreținere Experiență de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de minimum 
3 ani pe piața Republicii Moldova

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contract

28.04.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se utilizează

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 31 din 22.04.2021

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

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

Numărul de telefon tel: 022-504658; fax: 022-504924

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

Adresa de internet ale autorității contractant www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mai Victoria Eșanu
Tel.: 022 504714
victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedu-
rii în SIA RSAP Mtender și pe adresa:
http://www.asp.gov.md/ro/achizitii 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

2. Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Denumirea bunurilor

Descrierea achiziției

Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei

22400000-4 

Lotul nr. 1. Blanchete cu tehnologii de persona-
lizare pentru actele de identitate din sistemul 

naţional de pașapoarte, permise de conducere și 
certificate de înmatriculare

525 652 570,30 
1.1.  Blanchete 3 080 742

1.2. Tehnologia de personalizare 2 091 867

3.  Condiții de participare:

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

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
În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/ro/achizitii
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Alte informații:

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

Mai 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Data transmiterii spre publicare a anunțului de 
intenție  

Aprilie 2021

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

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

tel./fax: (022) 820 652, 820 651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunţ de intenţie 
Denumirea autorităţii contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (autoritate centrală de achiziție)

Obiectul principal de activitate al autorității contractante: medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, 
transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitive medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul 
medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016)
Adresa: mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Relaţii de contact: 
Constantin Nedelea

Tel: 022-222-490

Fax: - e-mail: office@capcs.md

Adresa de internet: 
www.capcs.md

Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie – 21.04.2021

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie Codul 
CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 

guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului
1 2 3 4 5 6 7

Achiziționarea serviciilor de transportare 
ale vaccinurilor antiCovid-19 și 
consumabilelor pentru anul 2021.
1) Servicii de transport aerian ale următoarelor 
bunuri:
-  150 000 doze de vaccin 
antiCovid-19, producător: Sinopharm Group 
Co.Ltd .(ambalate  în 42 cutii,volumul 18.8 
m.c., greutatea(masa):aprox. 4000 kg);
- 150 400 seringi(ambalate în 47 
cutii, volumul 4.5 m.c., greutatea (masa): 0.62 
tone(620kg));
- 100 000 doze de Vaccin antiCovid-19, 
producător: Sinovac Biotech Ltd. (ambalate 
în 42 cutii,volumul:12.056 m.c., greutatea 
(masa):1953 kg);
- 104 000 bucăți de măști și 2000 
teste expres Covid-19 (ambalate în 62 cutii, 
volumul: cca 5.5 m.c., greutatea (masa): aprox. 
908 kg).
- Cursa Chișinău-Beijind(Beijing 
Capital International Airport)-
Chișinău(punctul vamal Chișinău-Aeroportul 
Chișinău)
- Ofertantul va oferi aeronava 
pregătită pentru efectuarea cursei,în 
conformitate cu reglementările Aviației Civile 
în vigoare ale Republicii Moldova,normelor 
ICAO,precum și normelor și reglementărilor 
internaționale.
2) Documentația de atribuire va fi remisă 
potențialilor operatori economici împreună 
cu invitația de participare (în mod gratuit).
3) Contractul de achiziții publice NU 
este rezervat unor ateliere protejate sau că 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată 

4) Denumirea și adresa organismului 
de soluționare a contestațiilor – Agenția 
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124, 
et. 4, site: https://www.ansc.md/, E-mail: 
contestatii@ansc.md)

60
40

00
00

-2

2 707 
222.50 lei 
MD

Negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă 

a unui 
anunț de 

participare

Aprilie  2021 Nu

https://www.ansc.md/
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 19.04.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale

IDNO 1006601004002
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. 

Korolenko 2/1
Numărul de telefon/fax tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-

55
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@amdm.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.amdm.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Aramă Tatiana, tel. 068238258, tatiana.

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

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

Documentația de atribuire este plasată 
integral și poate fi obținută gratuit pe  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 administrativă din subordinea 
Guvernului abilitată cu competenţe de 
reglementare și supraveghere în domeniul 
medicamentului, activităţii farmaceutice și 
dispozitivelor medicale.

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)

48180000-3
Cromatograf  de 
gaze cu Headspace

1 Agilent 7890A 47000

48180000-3 Cromatograf  de 
gaze  

1 Shimadzu  GC-2014 31200

48180000-3 HPLC 2 Agilent 1200 84000

48180000-3 HPLC  5 Dionex UltiMate 3000 156000

48180000-3 Tester de dizolvare  1 TDT-08L Plus 10000

48180000-3 Tester de dizolvare  1 TDT-08L 10000

48180000-3 Tester de dizolvare  1 EDT-08Lx 10000
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48180000-3 Spectrofotometru 
UV VIS

1 UV-1800 240V IVDD, Shimadzu 22880

48180000-3
Contaminare cu 
particule: Particule 
vizibile

1 ADELPHI APOLLO 2 3000

48180000-3 Etuvă de uscare cu 
vid 

1 0VA031xx1.5 7000

48180000-3 Titrator 1 TitroLine 7500 KF 7000

48180000-3 Titrator  3 TitroLine 7000 18000

48180000-3
Sistem de purificare 
a apei Elix 

2 Advantage 15 41600

48180000-3 Sistem de purificare 
a apei Milli-Q 

1 Direct 8 20800

48180000-3 SPECTROFOTOMETRU FTIR 1 ALPHA 59030

48180000-3 Spectrofotometru 
atomic de 
absorbție 

1 iCE3300FLAA System 73400

48180000-3 Tester Friabilator  1 EF-2 5000

48180000-3 Tester de 
dezagregare 

1 ED-2L 10000

48180000-3
Tester de 
dezagregare 

1 ED-2 SAPO 10000

48180000-3 Preparator medii 1 MP-9 12000

48180000-3 Autoclav cu uscare 1 AHS-50B 12000

48180000-3 Autoclav Nuve 2 OT90L 20000

48180000-3
Aparatul de măsurare 
a particulelor

1 Lasair III         19200

48180000-3 Steritest Sterisart 
(Sistema de filtrare)

1 16420 19200

48180000-3

Dispozitiv pentru 
colectarea 
microbiologică a 
aerului Sterisart

1

AirPORT MD8

20000

48180000-3 Frigider cu 
congelator

1 2822 6400

48180000-3 Analizator VITEK 2
1 VITEK 2

COMPACT 15

60000



11

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3330 APRILIE 2021,VINERI

48180000-3 Sistem de 
ventilaţie din 
laboratorul 
microbiologic

1

389280

Centrala de tratare a 
aerului (HVAC 1) VS-75-R-MF/HC/SE

Centrala de tratare a 
aerului (HVAC 2) VS-30-L-MF/HC/SE

Nișă de ventilaţie Laminar C
Hota cu flux laminar Lamil 10
Hota cu flux laminar Lamil Plus 10
Hota cu flux laminar BBS-V1300
Hota cu flux laminar HF safe-900 LC
Hota cu flux laminar HF safe-900 LC
Passboxuri 
nr.13 WD07-0408

                                                                                                                                       Total:
1 183 990

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

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

Nu +

Da □

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

Prestarea serviciilor se poate face de către ingineri 
calificați în IQ/OQ/PQ

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Formularul Ofertei (F 3.1)

- Garanţia pentru ofertă

- Garanția de bună execuție a contractului

- Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European

- Specificații tehnice 

- Specificații de preț

- Dovada înregistrării persoanei juridice

- Raportul financiar

- Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

- Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, 
prenumele, codul personal)

- Certificate de calificare a inginerilor în IQ/OQ/PQ și 
CV-urile acestora
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Alte informații:

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

Aprilie-mai

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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  20.04.2021 .

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 
responsabilă 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 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 parafarmaceutice (bloc operator) – 2021
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1612167807161 / 21035562  

Data publicării:    1 febr 2021, 10:32
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1612167807161?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Licitație 

electronică
Nr. oferte primite Total: 12

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 12

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 01.04.2021 și Deciziei de reevaluare nr.1 din 14.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL «LABROMED LABORATOR»

IDNO 1012600001177

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612167807161
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612167807161?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612167807161?tab=contract-notice
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Date de contact 

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

mun.Chișinău, bd.Cuza Vodă 30/1, of.18

Telefon/fax:    (022) 000-824 / 000-823

E – mail:         labromed.laborator@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau 
altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu □
Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Parametrii Unit Cant Nr. / data contractului Suma cu TVA

43 43.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 3/0

Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră,  diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 360

250 / 16.04.2021

6 512,40

44 44.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 3/0

Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului □, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 240 4 341,60

45 45.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 4/0

Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului □, ascuțite, 
culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 240 4 341,60

50 50.Polidioxanone 
(PDS) USP 1

Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului 
la rupere.

buc 480 15 888,96

77 77.Polisorb USP 2/0 
(sutura toracică)

L - 90cm, 2 ace, 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru 
acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. buc 120 6 933,60

78 78.Polisorb USP 3/0 
(sutura toracică)

L - 90cm, 2 ace, 26mm-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru 
acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. buc 60 3 466,80

41 484,96

Denumire SRL «INSTRUMED GRUP»

IDNO 1002600031607

Date de contact 

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

E – mail:        instrumedgroup@gmail.com 

Cod IBAN:     MD95MO2224ASV22171107100 MDL

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. 
lot Denumire lot Parametrii Unit Cant Nr. / data contractului Suma cu TVA

35
35.Capron 
chirurgical / steril 
împletit

1.USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-
mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la 
oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.

buc 2000

251 / 20.04.2021

72 900,00

36
36.Capron 
chirurgical / steril 
împletit

1.USP 1/0 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-
mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la 
oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.

buc 7000 255 
150,00

37
37.Capron 
chirurgical / steril 
împletit

1.USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-
mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la 
oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală.

buc 6500 236 
925,00

564 975,00

Denumire SRL «VIVAMED INTERNATIONAL»

IDNO 1007600028965

mailto:labromed.laborator@gmail.com
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Date de contact 

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

MD-2068, mun.Chișinău, bd.Bogdan Voievod 7, of.5

Telefon/fax:   (022) 92-68-01

E – mail:        info@vivamed-int.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau 
altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu □
Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Parametrii Unit Cant Nr. / data contractului Suma cu TVA

1 1.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 4.Material - 
oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă 
de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 150

252 / 12.04.2021

1 065,00

2 2.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12 (0,8x38); 4.Material - 
oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă 
de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

4 4.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 4.Material - 
oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă 
de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

5 5.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 4.Material - oțel 
inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de 
răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

6 6.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8 (1,0x40); 4.Material - oțel 
inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de 
răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

7 7.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 7 (0,7x50); 4.Material - oțel 
inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de 
răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

8 8.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 4.Material - 
oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă 
de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

10 10.Ac chirurgical, rotund
1.Tip ac - rotund; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4 (1,2x60); 4.Material - oțel 
inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de 
răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

14 14.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 1 (1,4x75); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

15 15.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 300 2 130,00

16 16.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □ cerc; 3.Mărimea - 2 (1,8x70); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 150 1 065,00

22 22.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 6 (1,20x55); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 300 2 130,00

23 23.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 7 (1,5x50); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 500 3 550,00

24 24.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material 
- oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi 
coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

25 25.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material 
- oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi 
coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 400 2 840,00

26 26.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 200 1 420,00

27 27.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 9 (1,3x40); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 350 2 485,00

28 28.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 10 (09,x36); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 100 710,00

29 29.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 10 (0,9x36); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 150 1 065,00

31 31.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 11 (0,8x38); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 100 710,00

32 32.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 50 355,00

mailto:info@vivamed-int.com
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33 33.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - □  cerc; 3.Mărimea - 12 (0,7x28); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 50 355,00

34 34.Ac chirurgical, 
triunghiular (tăietor)

1.Tip ac - triunghiular (tăietor); 2.Curbura ac - ½  cerc; 3.Mărimea - 13 (0,7x25); 
4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu 
(ochi coadă de răndunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.

buc 100 710,00

38 38.Catgut - plain USP 0, L 75cm, ac 45mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu 
mai mare ca diametrul firului. buc 60 960,00

39 39.Catgut - plain USP 3/0, L 75cm, ac 30mm, ac rotund, curbura ½ ascuțite, diametrul acului nu 
mai mare ca diametrul firului. buc 60 840,00

40 40.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 1/0

Neabsorbabil, L-90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 480 5 280,00

41 41.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 2/0

Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 480 5 280,00

46 46.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 4/0

Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului □, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 240 2 760,00

47 47.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 5/0

Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului □, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 240 2 640,00

48 48.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 5/0

Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului □, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 240 2 808,00

49 49.Poliamid (Daclon, 
Maxon, Nylon) USP 6/0

Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 13mm, ac tăietor, curbura acului □, ascuțite, 
culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 36 486,00

51 51.Polidioxanone (PDS) 
USP 2/0

Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 480 13 
392,00

52 52.Polidioxanone (PDS) 
USP 3/0

Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm,   ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 960 25 
632,00

54 54.Polidioxanone (PDS) 
USP 4/0 

Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm,  ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite,  culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 720 19 
008,00

55 55.Poliglactin (PGLA) 
USP 0

Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm,  ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite,  culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 720 16 
776,00

56 56.Poliglactin (PGLA) 
USP 1/0

Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite,  culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 1200 32 
880,00

57 57.Poliglactin (PGLA) 
USP 2/0

Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 960 22 
368,00

58 58.Poliglactin (PGLA) 
USP 3/0

Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului 
½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 600 12 
840,00

59 59.Poliglactin (PGLA) 
USP 4/0

Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm -26mm, ac rotund, curbura acului 
½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 240 5 040,00

60 60.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 0

Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite,  diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului 
la rupere.

buc 600 13 
860,00

61 61.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 1/0

Absorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 840 19 
614,00

62 62.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 2/0

Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm -37mm, ac rotund, curbura acului 
½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 540 10 
935,00

63 63.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 3/0

Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 26mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 720 14 
148,00

64 64.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 4/0

Absorbabil, L - 75cm-90cm, 1 ac, 20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 600 12 
120,00

65 65.Polyglycolic Acid (PGA) 
USP 5/0

Absorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

buc 540 12 
204,00

68 68.Polypropylene (PM) 
USP 2/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, 
curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca 
diametru firului, rezistența firului la rupere.

buc 60 1 302,00

69 69.Polypropylene (PM) 
USP 3/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura 
acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 72 1 562,40

70 70.Polypropylene (PM) 
USP 4/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 90cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura 
acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 96 2 208,00
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71 71.Polypropylene (PM) 
USP 5/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura 
acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 180 5 130,00

72 72.Polypropylene (PM) 
USP 5/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura 
acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 300 10 
860,00

73 73.Polypropylene (PM) 
USP 6/0 (chir. Vasculară)

Neabsorbabil, monofilament, L - 75cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura 
acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

buc 240 8 592,00

79 79.Polypropylene (PM) 
USP 0

Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 780 9 594,00

80 80.Polypropylene (PM) 
USP 1

Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite,  culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 960 11 
808,00

81 81.Polypropylene (PM) 
USP 1

Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, 
ascuțite,  culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 480 6 384,00

82 82.Polypropylene (PM) 
USP 2/0

Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1ac, 26mm-37mm, ac tăietor, curbura acului □, 
ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 480 6 240,00

83 83.Polypropylene (PM) 
USP 2/0

Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 960 12 
480,00

84 84.Polypropylene (PM) 
USP 3/0

Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere.

buc 600 8 160,00

85 85.Polypropylene (PM) 
USP 3/0

Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea albastră,  diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere. 

buc 1020 12 
393,00

86 86.Polypropylene (PM) 
USP 4/0

Neabsorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, 
rezistența firului la rupere. 

buc 720 8 748,00

87 87.Polypropylene (PM) 
USP 5/0

Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

buc 240 2 916,00

88 88.Polypropylene (PM) 
USP 7/0 

Neabsorbabil, L - 75cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

buc 360 10 
170,00

403 
788,40

4. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

(022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / www.
ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.5 din  19.04.2021                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 212296, 022 746249

E-mail dragalin@asd.md

Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Natalia Țurcan

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Reparația 

drumului R21 Orhei-Bravice-Călărași, km 13-18 (Vatici-
Morozeni)

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615461230446  
Data publicării: 11.03.2021
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1615461230446?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615461230446   din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L.,,Trans Invest Group,,

IDNO 1017600052299

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

Or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 50

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, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de defrișare a fîșiei 
forestiere la obiectul ”Reparația 
drumului R21 Orhei-Bravice-
Călărași, km 13-18 (Vatici-
Morozeni)

45100000-8 1   06-14/101 din 
16.04.2021

   836 393,85

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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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 achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2  din  20.04 .2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni
Localitate Or. Dondușeni, r. Dondușeni
IDNO 1003604150574
Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu 26/1
Număr de telefon/fax 0 251 2 32 05
E-mail srdonduseni@ms.md 
Adresa de internet
Persoana de contact Scorțescu Liliana
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 medicală, prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare a unui anunț de participare 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

La COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617000584221 din 06.04.2021 
nu a fost depusă nici o ofertă. 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Oxigen în butelii 

Anunțul de participare Nr.   202107708  
Data publicării: 07.04.2021
Link: 

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

Licitație electronică □ 

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 13.04. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

mailto:srdonduseni@ms.md
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Denumire SRL Proxigen
IDNO 24111900-4 
Date de contact 

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

Or. Edineț, str. Gagarin, 41 A

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Oxigen medical 24111900-4 3000 buc Nr.7 / 19.04.2021 750000

2 Transport 63000000-9 Nr.7 / 19.04.2021 41400

3 Cheltuieli de reparare ți testare 
a buteliilor

50000000-5 Nr.7 / 19.04.2021 5000

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE ATRIBUIRE
privind întreţinerea de rutină a drumurilor; intreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri asfaltate 

, drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti Inclusiv:Lotul 1 
Întreţinerea de rutină a drumurilor; Lotul 2 Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri asfaltate 

;Lotul 3 Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri pietruite”

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1614607857691    

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/2103678

1. Data publicării anunţului de participare -  01.03.2021

2. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate Or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa Or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon 0272-2-54-83
Număr de fax 0272-2-53-66
E-mail Sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nani Galina

3. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Întreţinerea de rutină a drumurilor; intreţinerea periodică, reparaţii  
curente şi capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru 
drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti 
pentru  Lotul 1-Întreţinerea de rutină a drumurilor,  Lotul 3 - 
Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri pietruit

Cod CPV 45233141-9

4. Până la termenul-limită (data 24.03.2021 ora 09:00), au depus oferta Lotul 1 - 4 ofertanți; Lotul 3 – 11 ofertanti 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614607857691
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1. Lotul 1

SA “Drumuri-Soroca” 

SRL “Ranao TransCom”

SRL “Burdila-Construct”

SC “Madicar” SRL

1003607003279

1006606004915

1017606001532

1007600018713

Vasile Cebotarean

Alexandru Rotari

Burdila Sergiu

Doibani Marcel

3 Lotul 3

SA “Drumuri-Soroca”

IPS ”Corsag” SRL

SC Madicar SRL

SRL”Cetatcons”

SRL “Amon-Trade”

SRL Flerixon

SC”Dromas-Cons”S.R.L

SRL Vicoliv Grup 

SRL NISIP-SI

SRL Ranao TransCom

SRL Burdila-Construct

1003607003279

1004600029396

1007600018713

1011607000312

1016606003300

1003607002803

1003600107905

1014600018975

1003606007649

1006606004915

1017606001532

Vasile Cebotarean

Marchici Sergiu

Doibani Marcel

Albot Vladimir

Cucerenco Anatolie

Usurelu Sergiu

Piotr Dacin

Turcanu Liviu

Strajescu Nicolai

Alexandru Rotari

Burdila Sergiu

5. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-cadru
inclusiv TVA

SA”DRUMURI-SOROCA”   18/21 07.04.2021
       

- 1025271,38 1230325,66 31.12.2021

INCLUSIV:
LOTUL 1

    -
        - 45233141-9 472893,09 567471,71             -

LOTUL 3     -         - 45233141-9 552378,29 662853,95        -

6. Instituţia de soluţionare a contestaţiilor: – „Agenţia Natională pentru Soluţionarea Contestaţiilor”

Adresa:or.Chisinau

 bd.Stefan cel Mare  si Sfint,124,et.4

 Email:contestatii@ansc.md.

7. Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire – 20.04.2021 
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    1      din___23 aprilie 2021____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Șofrîncani

Localitate s. Șofrîncani, rl Edineț, RM

IDNO 1007601008650

Adresa s. Șofrîncani, rl Edineț, RM

Număr de telefon/fax 024668770

E-mail 024668236

Adresa de internet primaria.sofrincani@mail.ru

Persoana de contact Priseajniuc Vladimir,024668236, primaria.sofrincani@mail.
ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea publică locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere 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 Lucrări de reparație drumurilor locale din s. Șofrîncani, rl 

Edineț

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617108259803
Data publicării: 30.03.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1617108259803?tab=awards

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617108259803
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _1__ din 13 aprilie  2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Drumuri Briceni
IDNO 1003604005869
Date de contact 

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

or. Briceni, str. Frunze 18, 024722343, briceni.
drum@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație drumurilor 
locale din s. Șofrîncani, rl Edineț

45200000-9 1 lucrări 28/21.04.21 350102,74

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

Nr.1 din 20.04.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni

Localitate orașul Glodeni

IDNO 1007601009358

Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2

Număr de telefon/fax Tel.(0 249) 23174 Fax. (0 249) 22058

E-mail sececonomglodeni@mail.ru

Adresa de internet http://www.glodeni.md

Persoana de contact Gudumac Vasile

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)

Administraţie Publică Locală de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate CCOP

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 ,,Reparația drumului L-225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca,

 r-nul Glodeni (etapa IV PC02+75.....PC05+00)”
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1615808419620

Data publicării: 15.03.2021
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1615808419620?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 □ -

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615808419620
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Nr. oferte primite Total:2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:-
De la operatori economici dintr-un alt stat:-
Pe cale electronică:2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru  nr.  ocds-b3wdp1-MD-1615808419620  din  30 martie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Drumuri Bălți
IDNO 1003602008028
Date de contact 

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

 Mun.Bălți  str. Decebal 133

Tel: 023171127

Întreprindere mică sau mijlocie Nu      
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 ,,Reparația drumului L-225.4 

Fundurii Vechi-Sturzovca,r-nul 
Glodeni (etapa IV PC02+75.....
PC05+00)”

45233142-6 1 Nr.7 ocds-b3wdp1-
MD-1615808419620

din 07.04.2021

746057,18 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615808419620
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615808419620
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615808419620
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante -
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/21 din 20.04.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat 
”Moldova – Concert”

Localitate MD. Chișinău
IDNO 1003600098757
Adresa Chișinău, str. Pușkin A., 21
Număr de telefon/fax 022/233194
E-mail moldovaconcert@gmail.com 
Adresa de internet www.moldovaconcert.md      
Persoana de contact Irina Suhușin. Tel. 079521088. econ.is@mail.ru. 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere de stat. Activități concertistice

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

---------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Achiziționarea echipamentului tehnic profesional 
necesar pentru studioul de înregistrări audio - muzical

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614097805136
Data publicării: 23.02.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1614097805136?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

---- 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2

 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01/21 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

mailto:moldovaconcert@gmail.com
http://www.moldovaconcert.md
mailto:econ.is@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614097805136?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614097805136?tab=contract-notice
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Denumire S.C. Media Show Grup SRL
IDNO 1006600025484
Date de contact 

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

MD 2002. Chișinău. Str. Busuiocești 23, of.4. 
www.mediashowgrup.com; director@media-
showgrup.com; 

Tel.+37369175291.  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1.

Echipament tehnic necesar 
înregistrărilor și imprimărilor 
audio muzicale

30213300-8; 
30200000-1; 
30237410-6.

1 unit
Nr.3 din

19.04.2021
513264,00

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

2. Alte informații:

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

Nu       

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

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 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).

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

Nr. 5 din 19.04.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 

69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Marta Potînga
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)

Instituţie publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Echipament de protecție pentru pompieri
Anunțul de participare Nr: 

Data publicării: 22.01.2021
Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1611324488992
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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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. 4 din 03.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire SRL TechPlanet
IDNO 1017606000085
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

079903785

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. Lotul.1 

Costum de protecție pentru 
pompieri

35100000-5 335 set. 45 din 
16.03.2021

3 648 150,00

2. Lotul.2 

Centură de siguranță pentru 
pompieri

35100000-5 335 set. 45 din 
16.03.2021

314 565,00

3. Lotul.3

Cagulă pentru pompieri

35100000-5 335 set. 45 din 
16.03.2021

173 865,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        
Da □      

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 3 din  20.04.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934/ 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md 
Persoana de contact Mariana MAGLA
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)

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii 
statului

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □  

Servicii □        

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de deservire a automobilelor care se află în 

perioada de garanție
Anunțul de participare Invitație la negociere nr. 2/127 din 09.02.2021

Data transmiterii invitației: 09.02.2021
Link:  202106401

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 □ 

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

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. 6 din 23.03.2021 s-a 
decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru următorilor ofertanți:

Denumire DAAC HERMES SA CONTINENT SRL
IDNO 1002600009035 1003600027672
Date de contact 

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

mun. Chișinău, Calea 
Ieșilor, 10 Tel. 022- 406-220, 
022-874-223

mun. Chișinău, str. Arborilor, 
17/1 

Tel. 022- 791-477

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       Da □       Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr. 1 

Servicii de deservire a automobilelor care 
se află în perioada de garanție

50110000-9 - Nr. 25 din 
25.03.2021 100 000,00

2 Lotul nr. 2 

Servicii de deservire a automobilelor care 
se află în perioada de garanție

50110000-9 - Nr. 26 din 
25.03.2021 40 000,00

Notă: Suma contractelor de achiziții se stabilește în cuantum de:

1.  DAAC HERMES SA - 83 333,33 lei fără TVA, 

2.  CONTINENT SRL - 33 333,33 lei fără TVA.

Pentru ambele contracte s-a decis micșorarea sumelor contractate în comparație cu sumele din ofertele depuse 
de operatorii economici, în scopul economisirii cheltuielilor bugetare.

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:
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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 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. 1575/1  Din 20.04.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □V        

Servicii □      

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea mărfurilor sanitare și de protecție, cu livrare și 
descărcare în depozitul CNAS din str. Gheorghe Tudor nr. 3

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1615558588622-EV-1615559601657

Data publicării: 12/03/2021 16:33
https://e-licitatie.md/achizitii/22380/achizitionarea-

marfurilor-sanitare-si-de-protectie-cu-livrare-si-descarcare

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 □
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate □  Da V

Nr. oferte primite

Total: 18(optsprezece)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 18(optsprezece)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 18(optsprezece)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 10  Din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „TRIUMF-MOTIV”
IDNO 1012600021180
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

SRL ,, TRIUMF-MOTIV”

mun.Chișinău, str. Grenoble 193 of.13

Telefon: 022 -768841

triumf.motiv @mail.ru 
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

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Total fără TVA

Lotul 2 Măşti de protecție  FFP2

33100000-1

2 500

479- 04/21 din 
15.04.2021

14 125,00

Lotul 4 Mănuși din nitril MN

300 cutii 

a cîte 100 
bucăți în 

cutie

79 500,00

Lotul 6 Ecran de protecție (viziere) 500 bucăți 7 750,00

Suma Totală fără TVA lei MD 101 375,00

Suma Totală cu TVA lei MD 121 650,00

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

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

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

mailto:contestatii@ansc.md


41

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3330 APRILIE 2021,VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 13.04.2021                   

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 Bzovii

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 Inventar moale repetat

Anunțul de participare Nr.: 21037171, ocds-b3wdp1-MD-1615551895637
Data publicării: 12.03.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21037171/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://achizitii.md/ro/public/tender/21037171/
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
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. 29 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Universkom SA

IDNO 1002600037377

Date de contact 

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

tel: 022 294855

e-mail: universkom@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, inclu-
siv TVA

1 Universkom SA 39500000-7 2400 buc Nr. 

13.04.2021

205494

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:

mailto:universkom@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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 Nr.1/21/MD-1616758567889 din __20.04._______2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Biroul vamal Centru
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1016601000234 
Adresa bd. Dacia, 49/6
Număr de telefon/fax 022 507-598
E-mail serghei.rotari@customs.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact Serghei Rotari
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)

Biroul vamal Centru

Unitate teritorială a Serviciului Vamal care asigură 
respectarea reglementărilor vamale în zona sa de 
competenţă

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate ×Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

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 Mărfuri de uz gospodăresc pentru anul 2021
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1616758567889

Data publicării: 26.03.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1616758567889

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 ×   
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Nr. oferte primite Total: 6 oferte
De la operatorii economici:  

SRL ”Eleamag” (lot nr. 1)

SRL ”Deniadi” (lot nr. 2,3,4,5,6,7,8)

SRL ”Rodital Lux” (lot nr. 2,4)

SRL ”Italteh” (lot nr. 2,9)

SRL ”Rauzette” (lot nr. 9)

SA ”Miltra Grup” (lot nr. 9)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 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.1/21/MD-1616758567889 din 09.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Eleamag” (Lot nr. 1)

SRL ”Deniadi” (Lot nr. 2,3,4,5,6,7,8)

SA ”Miltra Grup” (Lot nr.9)
IDNO 1006600057355 SRL ”Eleamag”

1003600022839 SRL ”Deniadi”

1002600041206 SA ”Miltra Grup”
Date de contact 

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

SRL ”Eleamag” - str. Independenței, 22/3 of.1

Tel. 079120977

eleamag@mail.ru
SRL ”Deniadi” - str. Grădina Botanică, 14/2 ap. 
40

Tel. 079577288, (022) 639-971

deniadi_nataly@mail.ru
SA ”Miltra Grup” - str. Sciusev, 48 of. 1

Tel. 069644142

ekaterina.mitragrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da ×        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ×        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu  ×      
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Loturile atribuite:

Denumirea 
operatorului  

economic

Numărul 
și data 

contractului

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractuluiinclusiv TVA

SRL ”Eleamag” Lot 
nr. 1

Nr. 1/21/MD-
1616758567889 20.04.2021 31500000-1 41962,50 50355,00 31.12.2021

SRL ”Deniadi”
Lot nr. 

2,3,4,5,6,7,8
Nr. 2/21/MD-

1616758567889 20.04.2021 39220000-0 25492,35 30590,82 31.12.2021

SA ”Miltra Grup”
Lot nr. 9

Nr. 3/21/MD-
1616758567889 20.04.2021 33761000-2 114500,00 137400,00 31.12.2021

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

2. Alte informații:

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

Nu ×         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 20.04.2021                   

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 Bzovii

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 Apa potabilă  pentru a.2021

Anunțul de participare Nr.: 21037938, ocds-b3wdp1-MD-1617176114323
Data publicării: 31.03.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21037938/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://achizitii.md/ro/public/tender/21037938/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21037938/
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 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. 36 din 12.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Alex-Neosim SRL

IDNO 1002600030345

Date de contact 

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

tel: 068378788

e-mail: sell@alexneosim.com  

tel: 

e-mail 

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, inclu-
siv TVA

1 Alex-Neosim SRL 41110000-3 150000 Nr. 219    
20.04.2021

645000

1 39112000-0 5000
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:

mailto:sell@alexneosim.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615537305987 din 20.04.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală trasport public si căi de comunicaţie  

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007601009657

Adresa str. S.Lazo, 18

Număr de telefon/fax 022-20-46-78

E-mail 20-46-58

Adresa de internet https://dgtpcc.md

Persoana de contact Bejan Mihaela

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie Deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziţie/
acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziţie
Servicii de elaborare a schemelor de organizare a circulaţiei rutiere în perime-

trul străzilor Ismail - Alexei Mateevici -  Mihai Viteazu – Albişoara.

Anunţul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1615537305987

Data publicării: 12.03.2021

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037130/

Criteriul de atribuire utilizat

Nr. oferte primite Total: 4 oferte 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 526 337 ,00  lei MDL 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din  12.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie publică ofertantului:

Denumire F.Ş.P,,Universinj”SRL
IDNO 1002600015566
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Bucureiei 12 A, MD-2004

Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociaţie de operatori economici 

(societate mixtă, consorţiu sau altele) 

Nu      

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615537305987
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615537305987
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Subcontractanţi

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Nu  

Loturile atribuite:

Nr. Denumirea serviciului
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 2 3 5 6

1

Străzile pentru care se vor elabora schemele de 
organizare a circulaţiei rutiere. str. București, 
str. Ismail,str. Mihai Viteazul, str. Mitropolit 
Gavriil Bănulescu-Bodoni 3 benzi II,str. Vasile 
Alecsandri, inclusiv: 3 benzi - 1.5 km, 6 benzi 
- 1,8 km;

12,23 km Nr. 33/21 din 16.04.2021 1 250 260,00

2

Străzile pentru care se vor elabora schemele 
de organizare a circulaţiei rutiere. str. 
Alexei Şciusev, str. Anatol Corobceanu, str. 
Armenească, str. Bulgară, str. Maria Cebotari, 
str. Mihai Eminescu, str. Mihail Kogălniceanu, 
str. Mitropolit Petru Movilă, str. Nicolae Iorga, 
str. Sfatul Ţării, str. Veronica Micle, str. Vlaicu 
Pârcălab;

16.4 km
Nr. 33/21 

din 16.04.2021
269 696,00

3

Străzile pentru care se vor elabora schemele 
de organizare a circulaţiei rutiere. str. Avram 
Iancu, str. Bălănescu, str. Cahul, str. Cojocarilor, 
str. Columna, str. Grădinilor, str. Grigore 
Ureche, str. Ierusalim, str. Mitropolit Dosoftei 3 
benzi, str. Serghei Lazo, str. Sfântul Gheorghe;

10.43 km
Nr. 33/21 

din 16.04.2021
219 065,00

4

Străzile pentru care se vor elabora schemele de 
organizare a circulaţiei rutiere. str. Alessandro 
Bernardazzi, str. Alexandru Hâjdeu, str. 
Alexandru Lăpușneanu, str. Alexei Mateevici, 
str. Anestiade, str. Mitropolit Varlaam, str. 
Nicolae Starostenco, str. Octavian Goga, str. 
Rabbi Ţirilson, str. Toma Ciorbă;

8.01 km
Nr. 33/21 

din 16.04.2021
173 740,00

Suma totală 1  912  761,00 ( un milion nouă sute 
douăsprezece mii șapte sute șaizeci și unu de lei 00 
bani ) inclusive TVA.

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

2. Alte informaţii:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect şi/sau un program fi-
nanţat din fonduri ale UE

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

Nu    
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informaţii relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 21.04.2021                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Institutul Național de Metrologie 
Localitate Chișinău
IDNO 1013600006135
Adresa  str. E. Coca, 28, bl. 2
Număr de telefon/fax 022 903-100/022 903-111
E-mail info@inm.gov.md
Adresa de internet www.inm.md
Persoana de contact Maxian Lucia, 022 903-114, lucia.maxian@inm.gov.md

Struțescu Irina, 022 903-120, irina.strutescu@inm.gov.
md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Publică,

- Activități ale altor instituții care efectuează 
activități de testare și analize tehnice

- Cercetare și dezvoltare în științe fizice și natu-
rale

- Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri, etc.)
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor
Anunțul de participare Nr.: 1

Data publicării: 25.03.2021
Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/22785

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:lucia.maxian@inm.gov.md
mailto:irina.strutescu@inm.gov.md
mailto:irina.strutescu@inm.gov.md
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

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 08 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL BIO ANALITICA
IDNO 1015600017171
Date de contact 

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

Chișinău, str. Podul Înalt, 20//2, of. 10/ mob. 
068612754/ e-mail: sales.bioanalitica@gmail.
com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Balanță cu capcană pentru 
etalonarea pipetelor

38300000-8 1 29 din 
21.04.2021

775200,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(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

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

Nr.09/21din 20.04.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1006601000783

Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b

Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-65, 022 72-80-47

E-mail serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Adelaida Nichiforova

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)

Serviciu public cu statut de direcţie din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistenţa 
medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească 
şi servicii medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii şi 
personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform prevederilor art.56 lit.c) a Legii 131/2015.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii V       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de acordare a asistenței medicale
Anunțul de participare Nr.: 202107745

Data publicării: -
Link:  -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

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

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.09/21 din 20.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Ra-
ional Edineț

IDNO 1003604150817
Date de contact 

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

Or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei 1, tel.246-2-
24-48

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Cli-
nic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”

IDNO 1003600132121
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 163, 022-
24-21-77

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Ra-
ional Soroca ”A. Prisăcari”

IDNO 1003607150209
Date de contact 

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

Or. Soroca, str. M. Kogălniceanu 1, 0230-2-37-
41

Denumire Instituția medico-sanitară publică Centrul Re-
publican de Diagnosticare Medicală 

IDNO 1003600150196

Date de contact 

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

str.: Constantin Vîrnav 13, MD-2025, Chișinău, Moldo-
va, www.diagnostic.md, tel.: (+373 22) 888-347, 725-
401

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Cli-
nic Municipal Gheorghe Paladi

IDNO 1003600152673

Date de contact 

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

Chișinău, str. Melestiu 20, 022-35-47-89
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Denumire Instituția medico-sanitară publică Maternita-
tea Municipală nr.2

IDNO 1003600152684

Date de contact 

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

MD2005, bd. Gr. Vieru 12, 022-22-35-57

Denumire Instituția medico-sanitară publică Institutul de 
Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gher-
man”

IDNO 1003600150602

Date de contact 

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

Chișinău, str. Korolenko, 2, 022 72 32 59

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Cli-
nic Municipal ”Sfânta Treime”

IDNO 1003600152592

Date de contact 

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

MD 2068, str. A.Russo,11, 022-44-11-50

Denumire Instituția medico-sanitară publică Spitalul Ra-
ional Hâncești

IDNO 1003605151372

Date de contact 

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

Mun, Hâncești, str. M. Hîncu, 238, tel. 0269-2-
32-35

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

 1. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.113/21 din 
20.04.2021

15 000,00

2 Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.114/21 din 
20.04.2021

20 000,00

3. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.115/21 din 
20.04.2021

30 000,00

4. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.116/21 din 
20.04.2021

200 000,00

5. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.117/21 din 
20.04.2021

100 000,00
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6. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.118/21 din 
20.04.2021

30 000,00

7. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.119/21 din 
20.04.2021

100 000,00

8. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.120/21 din 
20.04.2021

100 000,00

9. Acordarea asistenței medicale 
(prestarea serviciilor medicalele)

85000000-9 1 Nr.112/21 din 
20.04.2021

20 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț 

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. _1_ din 08.04.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚII FINANCIARE
Localitate mun.Chișinău, 
IDNO 107601001293
Adresa bd.Ștefan cel Mare,77
Număr de telefon 068580555
Număr de fax
E-mail victor.pinzari@cnpf.md
Adresa de internet
Persoana de contact Victor Pînzari  

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573204079724
Data deschiderii ofertelor 14/12/2019
Nr. BAP  44
Data publicării în BAP Nr: 40 din 07.11.2019
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Servicii
Obiectul de achiziție Servicii de dezvoltare a capacităților AEÎ de a deveni agenți 

pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată
Cod CPV 73200000-4
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Grant
Data deciziei de atribuire a contractului Nr.54 din 13.01.2020.   

Operatorului economic cîștigător AO CENTRUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ PROMO-
TERRA

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573204079724
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Date de contact ale  operatorului economic Adresa juridică: MOLDOVA, MD-2012, mun. 
Chișinău, str. Bernardazzi 53, ap. 4

Tel: +373 69128008
Nr. contract de achiziție Nr. 15

Data contract de achiziție 31.01.2020

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA 3 250 500,00; 

Termen de valabilitate 30.04.2021

Termen de execuție Până la 28.02.2021
 
Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Majorarea termenului de executare până la 30.04.2021 și de 
valabilitate a contractului până la 31.05.2021

Temeiul juridic Articolul 76 alin.(13),  al Legii 131/2015
Valoarea modificărilor 0 lei MD
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică

Da, majorarea termenului de executare până la 28.02.2021 și 
de valabilitate a contractului până la 30.04.2021

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, 
natura și amploarea serviciilor):

Servicii de dezvoltare a capacităților AEÎ de a deveni agenți pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată. 
Majorarea termenului de executare până la 30.04.2021 și de valabilitate a contractului până la 31.05.2021.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Reconsiderarea repetată a termenelor de executare și valabilitate a contractului are la bază mai multe cauze obiective, 
principala fiind impactul pandemiei COVID-19. La moment o parte din echipă implicată în realizarea proiectului este 
infectată cu virusul COVID-19, acest fapt limitând posibilitățile echipei (AO CENTRUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
RURALĂ PROMO-TERRA) de a efectua activitățile planificate în termenul acordat anterior. Astfel, este necesară ajustarea 
agendei de lucru în conformitate cu posibilitățile echipei implicate.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție publică Nr.15 din 31 ianuarie 2020 a 
fost încheiat Acordul  Adițional  Nr.2 din 08.04.2021 privind: majorarea termenului de executare și de valabilitate a 
contrtactului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AO CENTRUL DE 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
RURALĂ PROMO-TERRA

2 08.04.2021 - -

 
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. ocds-b3wdp1-MD-1585058445397/01 din  27.04.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Fălești
Localitate or. Fălești,
IDNO 1007601009347
Adresa str. Ștefan cel Mare, 50
Număr de telefon +37325922915
Număr de fax +37325922915
E-mail oficial sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet http://cr-falesti.md/ 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Prodan Alexandr

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției ”Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale 

pentru anul 2020 din raionul Fălești (repetat)
Cod CPV 45233141-9
Valoarea estimată a achiziției 2 759 530
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1585058445397  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1585058445397?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24.03.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
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]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585058445397
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585058445397
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585058445397?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585058445397?tab=contract-notice


63

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3330 APRILIE 2021,VINERI

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1585058445397/01  din  
04.05.2020

Denumirea operatorului economic  S.A  Drumuri-Bălți
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 31 

Data: 06.05.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 343012.63

Inclusiv TVA: 2 811 615.16
Termen de valabilitate 30 aprilie 2021
Termen de execuție Anul - 2020–8 luni

Anul -2021 –3 luni
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit.a,b; HG nr. 10 din 

20.01.2021 cap.3- pct.13, 15; cap.4 – pct 11, 13, 37
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:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de achiziție nr.   ocds-b3wdp1-MD-1585058445397, presupune executarea lucrărilor  de întreținere a 
drumurilor publice raionale din raionul Fălești cu oferta cîștigătoare la procedura de achiziție de către ”S.A  Drumuri-
Bălți” în valoare de 2 811 615.16 lei (inclusiv TVA).  

 Obiectul respectiv conține lucrări de întretinere, plombare, profilare și întreținere a drumurilor de iarnă prin 
raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, săpături mecanice la rigole, desfundarea și curățirea 
camerelor, montarea elementelor prefabricate din beton armat, cosirea vegetației pe acostamente, doborirea cu 
ferestraul mecanic a arborilor de esente rasinoase aflate in zona drumurilor (lucrări conform caietului de sarcini).

Excluderea lucrărilor respective nu afectează natura obiectului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Conform actului de constatare, din data de 22 aprilie 2021 comisia de evaluare a stării tehnice și recepție a lucrărilor 
de reparație a drumurilor a constatat că pînă la data de 22 aprilie 2021nu au fost executate unele lucrări din contractul 
nr.31 din 06.05.2020 privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice de interes raional din raionul 
Fălești după cum urmează:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585058445397
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	 Lucrările de reprofilare a părții carosabile și nivelare a  acostamentelor -  nu au fost executate parțial din motivul perioa-
delor secetoase, ceia ce nu a permis executare lucrarilor respective;

	 Lucrări de săpături a rigoleleor cu autogreederul și cosire a ierbei pe acostamente -  nu au fost executate pe motivul 
necesității executării altor lucrări neplanificate silvotehnice de curățire a copacilor și arbuștilor din zona de protecție a drumurilor;

	 Lucrări de montare a podețelor - nu au fost executate pe motivul suprapunerii locurilor de montare cu rețelele de 
telecomunicații;

	 Lucrări de reparație a pavilioanelor - nu au fost executate pe motivul că în caietul de sarcini și respectiv oferta tehnică 
depusă au fost preconizate lucrări de reparație curentă dar s-a depistat necesitate executării lucrărilor de reparație capitală a 
pavilioanelor.

Lucrări de întretinere de iarna a drumurilor (curățirea zăpezii, înlăturarea ghțușului) -  nu au fost executate pe motivul 
lipsei precipitatilor în perioada toamna-iarna.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis, încheierea acordul adiţional nr. 01 privind 
micșorarea valorii contractului cu suma de  400 536,22 lei (inclusiv TVA) (excluderea lucrărilor conform devizului anexat). Valoarea 
finală a contractului va constitui  2 411 078,94 lei (inclusiv TVA)

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A  Drumuri-
Bălți

01 27.04.2021 -  333 780,18 - 400 536,22

 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chisinau , str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 00 22 868-106
Număr de fax -------------
E-mail oficial logistica@igp.gov.md, 
Adresa de internet http://politia.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Nicu Belitei, 060111337, nicu.belitei@igp.gov.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reparație și construcție a Sectoarelor de 

poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 22 283 153,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1582031412903
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1582031412903?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 18.02.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu se aplică 

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.05.2020

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic ,,Bioenerg Construct” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 47

Data: 03.07.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 224 037,33

Inclusiv TVA: 1 468 844,80
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 6 luni din data înregistrării contractului de către 

Trezoreria de Stat

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.05.2020

Denumirea operatorului economic ,,Bioenerg Construct” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:48

Data: 03.07.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 860 972,52

Inclusiv TVA: 1 033 167,02
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 6 luni din data înregistrării contractului de către 

Trezoreria de Stat
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic 1. În conformitate cu prevederile art.76 alin. (7), pct. 1) și pct. 2) al 

Legii nr. 131/2015 “privind achizițiile publice”.

2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii al 
Direcției Logistice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1582031412903 conform legislației în vigoare și 
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.17 din 18.05.2020, au fost atribuite:

1. Contractul nr.47 din 03.07.2020 privind achiziționarea de reparație Lucrărilor a Sectorului de poliție nr.1 a IP Criuleni 
al IGP, situat în satul Boșcana r-n Criuleni, în sumă de 1 468 844,80 inclusiv TVA;

2. Contractul nr.48 din 03.07.2020 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație și construcție a Sectorului de poliție 
nr.3 a IP Cimișlia al IGP, situat în satul Hîrtop r-n Cimișlia, în sumă de 1 033 167,02 inclusiv TVA.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivele care stau la baza solicitării sunt factorii climaterici nefavorabili pentru executarea acestor lucrări. 

Astfel, operatorii economici au solicitat prelungirea termenului de executare a lucrărilor, în rezultatul examinării 
actelor Secția construcții și dezvoltare a infrastructurii a DL a IGP a confirmat necesitatea lucrărilor suplimentare în 
scopul finisării obiectului prin demersul nr. 34/9-1900int. și 34/9-1901int. din 16.02.2021 fără de care este imposibilă 
continuarea lucrărilor de construcție și recepția finală a obiectivului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____din __________ 
s-a decis încheierea acordurilor adiționale privind prelungirea termenului de executare a contractelor: 

1. ,,Bioenerg Construct” SRL – nr.47 din 03.07.2020 până la 01.10.2021;  

2. ,,Bioenerg Construct” SRL – nr.48 din 03.07.2020 până la 01.06.2021.

3. 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

,,Bioenerg Construct” SRL - -

,,Bioenerg Construct” SRL
 
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 27.04.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni
Localitate Or. Dondușeni
IDNO 1003604150574
Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu , 26/1
Număr de telefon 0251 2 32 05
Număr de fax 0251 2 32 05
E-mail oficial srdonduseni@ms.md 
Adresa de internet srdondusenni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Scorțescu, 0251 2 14 45, lilianascortescu@mail.ru 

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 371490,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1606313446959  
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031385       

Data publicării anunțului de participare 25.11.2020 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
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]

mailto:srdonduseni@ms.md
mailto:lilianascortescu@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606313446959
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.04.2021

Denumirea operatorului economic SRL Fabi & Lina
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21 

Data:23.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2325

Inclusiv TVA:2511
Termen de valabilitate 30.06.2020
Termen de execuție 30.06.2020

 
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 al.7, pct.1 și 2 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile 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:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Lotul Varza alba inițial a constituit cantitatea de 500 kg. În urma acordului de majorare cantitatea se 
va majora cu 75  kg (15 %).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

A apărut necesitatea de a majora cantitatea inițială de produs deoarece din luna februarie au fost deschise 2 secții 
suplimentare de COVID 19, care nu au fost prevăzute când s-au încheiat contractele inițiale. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 26.04.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului încheiat cu:

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabi & Lina Nr. 1 26.04.2021 348,75 376,65
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ANUNȚ
privind modificarea contractului

 de achiziții publice

Nr. 25 din 09.04.2021

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 dragalin@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Drăgălin Cristian

II.  Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru 

de instruire militară al Ministerului Aparării al 
Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 
Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera  cu România, 
km 99-102

Cod CPV 45233292-2
Valoarea estimată a achiziției 5 134 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1584618811188
Link: https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1584618811188?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19/03/2020
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 Programul privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumuri naționale pe anul 2020-2021

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.05.2020
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Denumirea operatorului economic S.R.L.”Medalmir” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-14/133

Data: 15.05.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 520 756,06

Inclusiv TVA: 4 224 907,27
Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție Decembrie 2020

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  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, 
prevederile contractuale.

Creșterea prețului în urma modificării -
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

- Acord adițional nr.1 din 31.12.2020 privind modificarea ter-
menului de execuție pînă la 30.03.2020

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform procesului verbal din 30.03.2021 grupul de lucru tehnic (în componența: Valeriu Cotruță, șef direcție 
construcții și reparații capitale Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor”; Simeon Bogza, Director S.R.L. „Simbo-
Proiect”; Veaceslav Volcu, Director S.R.L. „Medalmir”; Anatolie Budeanu, responsabil tehnic al Î.S.„Administrația de 
Stat a Drumurilor”) a examinat situația la obiect și a constatat că nu este posibilă finalizarea lucrărilor contractante 
în termenul stabilit pînă la 30 martie 2021 din motivul, că unicul producător al elementelor prefabricate de gard din 
beton, fabrica S.R.L. „JBI BETON N3” nu a produs in lunile ianuarie – februarie elementele menționate. Producerea a 
fost reluată de la 20 martie 2021, din care considerente se constată compromiterea termenului de execuție a lucrărilor 
din motive neprevăzute, în acest sens fiind necesară extinderea termenului de execuție a lucrărilor pînă la 31.05.2021.

Ca urmare a celor constatate, ținînd cont de prevederile pct. 2.3. a contractului de antrepriză, dar și de art. 76 alin. (7) 
a Legii privind achizițiile publice 131/2015, grupul de lucru stabilește necesitatea prelungirii termenului de execuție 
a lucrărilor, pînă la data  31.05.2021.                                                        

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
nr.1 din 05.04.2021 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic Modificările contractului

Termen de execuție 
stabilit

Termen de execuție modificat

S.R.L.”Medalmir” 30.03.2021 31.05.2021
 
 
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. 24 din 08.04.2021

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 223179
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial dragalin@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Camelia Popovici

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – 

Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2,  km 2
Cod CPV 45221119-9
Valoarea estimată a achiziției 6 333 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586858989962
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/13810 

Data publicării anunțului de participare 14/04/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
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:[ Programul privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice 
naționale pentru anul 2020]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.05.2020

Denumirea operatorului economic S.R.L.,,Irinda Prim,,

http://www.mtender.gov.md
https://e-licitatie.md/contract-notice/6463
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/206
Data:09.06.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 309 513,30
Inclusiv TVA: 8 771 415,96

Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție 31.12.2021

 

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului

Micșorarea valorii 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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

AA nr 1 din 23.12.2020 privind prelungirea termenului de execuție

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

 

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru tehnic (în componența: Valeriu Cotruță- șef direcția construcții și reparații capitale Î.S. ,,Administrația 
de Stat a Drumurilor,,; Anatolie Omelco – inginer-șef proiect S.R.L. ,,INTEXNAUCA,,; Igor Galeamov – director S.R.L. 
,,Irinda Prim,,; Vladimir Costev – responsabil tehnic Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor,,) a examinat situația la 
obiectul ,,Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2,  km 2,, și a constat că 
în procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv au fost stabilite unele necesități de modificare a documentației de 
proiect, și anume:

- La execuția lucrărilor de reparație a podului se solicită înlocuirea compensatoarelor de tip Algaflex T50 prevăzute in 
proiect cu compensatoare de tip Multiflex S×80, din motivul scoaterii din producție a tipului de compensatoare prevăzut în 
proiect și lipsa lui pe piață.

- La execuția lucrărilor de strămutare a rețelei de apeduct cu D-500mm, a fost necesară actualizarea proiectului din mo-
tivul modificărilor tehnice impuse de S.A. ,, Apă-Canal Chișinău,, prin avizul de branșare/racordare nr. 1433 din 14.07.2020 cu 
referire la utilizarea materialelor din fontă în schimbul celor din oțel.

În acest context, în baza procesului verbal din data de 25.03.2021 s-au întocmit devize pentru volumele de lucrări care 
urmează a fi excluse și incluse în devizul general. 

Conform prețurilor unitare din oferta adjudecată sumar valoarea lucrărilor, care urmează a fi achiziționate suplimentar 
constituie 784 770,85 (șapte sute optzeci și patru mii șapte sute șaptezeci lei, 85 bani) inclusiv TVA , ceea ce constituie 
8,9% din valoarea contractului încheiat inițial și se încadrează în prevederile legale, fiind în limita a 15%. De asemenea, 
în urma modificării proiectului de execuție urmează a fi excluse din caietul de sarcini lucrări în sumă totală de 755 
737,63 (șapte sute cincizeci și cinci  mii șapte sute treizeci și șapte lei, 63 bani) inclusiv TVA. din care considerente 
urmează încheierea unui acord adițional la contractul de antrepriză  nr. 06-14/206 din 09.06.2020.

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr 06-14/206 din 09.06.2020, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 24 din 06.04.2021 s-a decis încheierea acordul adiţional nr. 2 din 07.04.2021 privind modificarea contractului.
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Denumire operator economic Modificările contractului

Lucrări excluse, 
inclusiv TVA

Lucrări incluse,
inclusiv TVA

S.R.L.,,Irinda Prim,, 755 737,63  784 770,85
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.28 din 23.04.2021

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 223179
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial turcan@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Natalia Țurcan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de 

reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14-
Drochia-Costești-frontiera cu România, km 59,50-
89,53 

Cod CPV 71322500-6
Valoarea estimată a achiziției 3 288 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1594186189981?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 14.07.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Conform Programului privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier pentru drumurile publice naționale 
pentru anul 2020-2021

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.08.2020

Denumirea operatorului economic S.R.L,,Simbo-Proiect,,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-15/366

Data:08.09.2020
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 163 310,0
Inclusiv TVA: 3 795 972,0

Termen de valabilitate 31 decembrie 2021
Termen de execuție 8 luni calendaristice

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, prevederile 

contractuale.
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de realizare.

 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Conform prevederilor contractuale perioada de execuție a documentației de proiect este stabilită pînă la 08.05.2021. 
Pe parcursul executării lucrărilor topo-geodezice, geotehnice și investigației structurii rutiere de către Antreprenor 
au fost depistate trei sectoare cu deformații de terasament și alunecări de teren. Conform demersului nr. 180/2020 
din 02.12.2020, instituția de proiectare a solicitat prelungirea termenului de execuție ținînd cont de volumul de 
lucrări suplimentare, care urmează a fi executate și achitarea acestor lucrări suplimentare. Conform demersului 
Beneficiarului nr. 06-05/1681 din 29.03.2021 nu s-a acceptat compensarea cheltuielilor privind elaborarea măsurilor 
contra alunecărilor de teren, din considerente că au putut fi prevăzute și incluse în devizul de cheltuieli la prezentarea 
ofertei, dar s-a acceptat prelungirea termenului de predare a documentației de proiect și deviz pînă la data de 
10.01.2022 în legătură cu lipsa acoperirii financiare pentru anul current.

          Grupul de lucru a constatat, că s-au format premize reale de prelungire a termenului de predare a documentației 
de propiect și deviz până la data  de 10.01.2022, iar din considerente că perioada de valabilitate a contractului este 
stabilită 31.12.2020, este necesar de a prelungi și termenul  valabilității contractului  până la data 30 decembrie 2022.                                                                                                                    

         Conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.76  alin.(7) pct.2) și prevederilor 
contractuale, s-a stabilit necesitatea modificării contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr.1 din 
22.04.2021 privind modificarea termenului de execuție și valabilitate al contractului.

Denumire operator 
economic

Modificările contractului

Termen de 
execuție inițial

Termen de 
execuție modificat

Termen de
valabilitate  modificat

S.R.L,,Simbo-Proiect,, 8 luni calendaristice 10 ianuarie 
2022

30 decembrie 2022



77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3330 APRILIE 2021,VINERI

Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ___ din _________________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chisinau , str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 00 22 868-106
Număr de fax -------------
E-mail logistica@igp.gov.md, elena.corduneanu@igp.gov.md
Adresa de internet http://politia.md/
Persoana de contact Elena Corduneanu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reparație și construcție a Sectoarelor de 

poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției
Cod CPV 45300000-0
Valoarea estimată a achiziției 22 283 153,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1582031412903
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1582031412903?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 18/02/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.05.2020

Denumirea operatorului economic ,,Am-Sisteme” SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 44
Data: 03.07.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 437 755.96
Inclusiv TVA: 1 725 307,15

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 8 (opt) luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar 
– ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic 1. În conformitate cu prevederile art.76 alin. (7), pct. 1) și pct. 

2) al Legii nr. 131/2015 “privind achizițiile publice”.

2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii 
al Direcției Logistice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1582031412903, conform legislației în vigoare 
și darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.17 din 18.05.2020, a fost atribuit Contractul nr.44 din 
03.07.2020 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.3 al IP Strășeni al IGP, 
încheiat cu agentului economic ,, Am-Sisteme” SRL, în sumă de 1 725 307,15 inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În timpul executării lucrărilor de reparație și reconstrucție au fost depistate un șir de lucrări suplimentare  neprevăzute 
în caietul de sarcini, care nu au putut fi constatate și incluse în proiect la momentul proiectării.

Astfel, operatorul economic a solicitat prelungirea termenului de executare a lucrărilor, în rezultatul examinării actelor 
Secția construcții și dezvoltare a infrastructurii a DL a IGP a confirmat necesitatea lucrărilor suplimentare în scopul 
finisării obiectului prin raportul nr. 34/9-4500int. din 14.04.2021 fără de care este imposibilă continuarea lucrărilor de 
construcție și recepția finală a obiectivului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ s-a decis 
prelungirea termenului de executare a contractului: ,,Am-Sisteme” SRL – nr.44 din 03.07.2020, până la 30.10.2021.

IX.  Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

         Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax:                      022-820-728; e-mail: 
BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4/L/21  din 26.04.2021
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601005914
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon 024124135
Număr de fax 024125739
E-mail oficial www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet www.cimislia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.
md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a 

primăriei or. Cimișlia
Cod CPV 45400000- 1
Valoarea estimată a achiziției 402 750,92
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1613979043473
Link: MTender Public Portal - (gov.md)

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.02.2021, 17:08
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □       Servicii □      Lucrări □
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: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 5/L/21     

Din   21 aprilie 2021      
Denumirea operatorului economic SRL ”Euro Light”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1613979043473?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000000586
Data: 29.03.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 222393,77
Inclusiv TVA: 266872,52

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Martie-Aprilie

 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu a avut loc

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a avut loc

Alte informații relevante -
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia,
valoarea inițială  - 266872,52 lei cu TVA
valoarea în urma majorării – 280339.85 cu TVA
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul executării lucrărilor de reparație capitală în incinta primăriei or. Cimișlia, s-au constatat volume de lucrări 
care nu necesită a fi îndeplinite și pot fi excluse în valoare de -10115,26 lei, iar pentru finalizarea lucrărilor calitativ și 
în termen sunt necesare a fi executate lucrări suplimentare în valoare de 23582,59 lei.
III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind majorarea valorii contractului.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Euro Light” 73/21 26.04.2021 11222,78 13467,33

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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