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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __5____din_04.05.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.

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

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

achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 34100000-
8

mijloc de transport 
(microbuz) lot mijloc de transport (microbuz) 1 000 000 lei

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

06.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3610 MAI 2022, MIERCURI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.158  din 05.05.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
Dermatologie și Maladii Comunicabile

IDNO 1003600151517
Adresa mun.Chișinău, str.Costiujeni 5/1
Numărul de telefon/fax Tel:0-22-79-41-11; fax:0-22-79-44-99
Adresa de e-mail ale autorității contractante sdmc@ms.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://sdmc.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebuc Alexandru,

Tel:0-22-79-41-12;imspsdmc@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituția Publică, Activitatea spitalelor de 
profil larg și a spitalelor specializate

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unita-

te de măsură
Descrierea achi-

ziției

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

1

45
00

00
00

-7

Lucrări de reparație a blocu-
lui ”B” al IMSP Spitalul Der-
matologie și Maladii Comu-
nicabile, mun.Chișinău,or.
Codru, str.Costiujeni 5/1

1

Lucrări de

reparație a 
tîmplării,

pardoselei, pereți,

tavane, rețele 
de apă, canali-
zare,  încalzire, 

ventilare și 
rețeaua electrică

2746790,69

 

mailto:sdmc@ms.md
https://achizitii.md/ro/
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

II. Alte informații:

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

Mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație deschisă 

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __3____din_04.05.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.

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

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

achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 15800000-
6

Produse alimentare 
pentru a II-a jumata-

te a anului 2022
lot

Produse alimentare pentru a 
II-a jumatate a anului 2022, con-
form necesităților

1 000 000 lei

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

06.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __4____din_04.05.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@gmail.

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

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

achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 71322000-1
Lucrări de proiectare 

a rețelei de canali-
zare

lot Lucrări de proiectare a rețelei de 
canalizare din comuna Trușeni

1 000 000 lei

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

06.05.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 05.05.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

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

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.orhei.md

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

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

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

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45233100-0
Lucrări de Extindere 
str. Ștefan cel Mare din 
mun. Orhei

1 lucrare

Conform Formu-
larului de deviz 
nr.1 Lista cu can-
tități de lucrări

35 916 014,165

Inclusiv:
anul 2022 – 5 549 600,00 lei;
anul 2023 – 10 122 138,055 lei;
anul 2024 - 10 122 138,055 lei;
anul 2025 – 
10 122 138,055 lei;

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

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

	Nu 

Da □

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

	Nu 

Da □

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md
http://www.orhei.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Documente ce constituie oferta

1.Cerere de participare completată conform Anexei 
nr. 7;

2. Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completa-
tă conform Anexei nr. 8;

3. Deviz de cheltuieli formele 3, 5, 7;

4. Garanția pentru ofertă(2%) prin 
transfer la contul autorității contractante 
conform datelor bancare;

5. Documentul Unic de Achiziții European 
(DUAE);

6. Informația privind îndeplinirea obligaţii-
lor de plată a impozitelor, taxelor și contri-
buţiilor de asigurări sociale;

7. Ultimul raport financiar vizat și înregis-
trat de organele competente;

Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Multianual pe o perioadă de 3 ani din data înre-

gistrării contractului la Trezorerie.

Suma disponibilă pentru anul 2022 – 5 549 600,00 
lei (fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2023 – 
10 122 138,055 lei (fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2024 – 
10 122 138,055 lei (fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2025 – 
10 122 138,055 lei (fără TVA);

- conform alocărilor bugetare și rata inflației , 
pot fi modificări.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din   22.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională res-
ponsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul pro-
cedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □  
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru in-
stalații de încălzire

Anunțul de participare
 

44115200-1
Data publicării: 24 mart 2022, 17:34
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648135422815?tab=contract-notice

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

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

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

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 20.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Denumire ELPO SRL

IDNO 1004600009903

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

MD-2044, str.Alecu Russo, 24
Telefon/fax:   0797-780-77
E – mail:        andrei.coscodan@elpo.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

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

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contrac-

tului Suma, incl.TVA

4 4.Cap de robinet 2 pozitii buc 30 

346/21.04.22

1 740,00

5 5.Cartrigi 40 buc 60 2 100,00

6 6.Cot bronz 15 FE buc 10 360,00

7 7.Cot bronz 20 FE buc 10 410,00

10 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) buc 4 312,00

11 11.Fiting m/p 16 bronz buc 25 1 200,00

12 12.Fiting m/p 20 bronz buc 20 980,00

13 13.Fixator pt lavuar buc 20 360,00

14 14.Fixator pt WC buc 10 100,00

15 15.Furtun inox pt WC buc 40 2 040,00

16 16.Furtun pentru baie buc 30  2 820,00

17 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm buc 200 10 000,00

19 19.1.Hamut metal d-110 complect buc 20 340,00

19 19..2.Hamut metal d-50 complect buc 20 160,00

20 20.Lavuar cu picior 50 cm buc 6 5 100,00

24 24.1.Niplu bronz d-15 buc 20  220,00

24 24.2.Niplu bronz d-20 buc 10 220,00

24 24.3.Niplu bronz d-25 buc 6 228,00

27 27.Rezervuar pentru vas (complect) buc 2 620,00

28 28.Set de dus buc 5 625,00

29 29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 set 4 260,00

30 30.Sifon p-u cuveta din inox buc 5 1 010,00

33 33.Dop d-1/2 bronz buc 20 200,00

34 34.Dop d-3/4 bronz buc 10 180,00

39 39.Reducție d-1*3/4 bronz buc 10 400,00

42 42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm buc 10 1 050,00

46 46.1.Teu  bronz d-15 buc 10 420,00

46 46.2.Teu  bronz d-20 buc 10 310,00

48 48.Trecator 15/20 bronz buc 20 460,00

53 53.Ventil bronz 50 buc 2 1 036,00

55 55.1.Tava PEX-AL d-20 buc 100 2 600,00

55 55.2.Tava mp d-16.PEX-AL buc 100 2 800,00

56 56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg buc 20 32 500,00

57 57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg buc 10 16 250,00

58 58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg buc 30 45 000,00

61 61.1.Vana d-100 buc 4 8 784,00

61 61.2.Vana d-50 buc 4 5 976,00

61 61.3.Vana d-80 buc 2 3 808,00

66 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare lot 1 12 616,00

Total 165 595,00
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4. Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

Nu □ Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

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 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 concuren-
tului 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.8 din 22.04.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Florești

Localitate or.Florești

IDNO 1003607150140

Adresa or.Florești str.Ștefan cel Mare 77

Număr de telefon/fax 0250-2-24-48/2-70-09

E-mail srfloresti@ms.md

Adresa de internet
Persoana de contact Svetlana Groza 0250-2-70-09 lilea.gram@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Institutie de stat ,  servicii de recuperare a sanatatii

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Reativi de laborator  pentru anul 2022 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdpl-MD-1649307693116
Link-ul:21054623
Data publicării:07.04.2022

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

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din 15.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL  Diamedix Impex
IDNO 1012600019967

Date de contact 

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

mun.Chișinău str.31august 1989 108/2 / 
tel.078882234

irina.negru@diamedix.ro
Întreprindere mică sau mijlocie Da     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

 
 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA
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1 Lotul 1 . Reactivi si consumabile 
necesare pentru analizatorul de 
coagulare “Ymizen G 400”.

33690000-3 Nr.44 din 
22.04.2022

Yumizen G PT liquid 4 7 set 9072.00

Yumizen G APTT liquid 4 7 set 14364.00

Yumizen G CaCI2 4 7 set 4422.60

Yumizen G FIB 2 3 set 8229.60

Yumizen G IMIDAZOL 3 set 2131.92

Yumizen G CTRL I and II 3 set 4584.60

Yumizen G Ddi 2 3 set 28674.00

Yumizen G CUVETTES 4 set 12336.00

Hirtie termica 10 set 480.00

Lotul 2. Reactivi si consumabile  
pentru analizatorul biochimic 
automat Respons 910
Bilirubin Auto Total FS 8 set 8493.12

Bilirubin Auto Direct FS 8 set 8527.68

Creatinine FS 8 set 5037.12

Total protein FS 5 set 3148.20

ASAT FS 8 set 6566.40

ALAT  FS 8 set 6566.40

Urea FS 8 set 6566.40

Alpha-Amylase CC FS 4 set 11664.00

Albumin FS 5 set 2824.20

Cholesterol FS 4 set 2704.32

Glucose GOD FS 9 set 5997.24

TruCal U 12 ml 907.20

TruLab N 12 ml 777.60

TruLab P 12 ml 777.60

Cleaner A 5 set 2820.00

Cliner B 5 set 2820.00

Cuvette Sector for Respons 12 set 82944.00

Lotul 3. Reactivi si consumabile 
necesare pentru analizatorul de 
gaze si ioni ”EPOC”
EPOC BGEM Test Cards 6 set 41472.00

Seringi heparinate cu litiu 6 set 3960.00

Hirtie termica  5 buc 240.00

Denumire SRL  Dac Spectromed
IDNO 101002600042432

Date de contact 

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

mun.Chișinău str.N.Testimițanu 37 / tel.022-574900

office@dacspectromed.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da     
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 4. Reactivi si consumabile 
necesare pentru analizatorul he-
motologic ”BC - 5300”

33690000-3 Nr.45 din 
22.04.2022

1 M-53D Diluent, amb 20L. 30 set 31428.00

2 LEO (I)Lyzer, amb 4fl x 1L. 6 set 46656.00

3 M-53 LEO (II) Lyse, amb 4fl x 200ml. 6 set 33048.00

4 LH Lyzer, amb 4fl x 1L. 3 set 37260.00

5 Probe Cleanser

( 1fl x100 ml)
2 fl

1488.00

6 Cleanser 1fl x 1L. 3 set 8280.00

7 Material de control cu 3 niv.H, L, N 
pentru 5diff (3fl x 3,5ml). 4 set 27216.00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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. 30/22 din 26.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimo-
niu a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apă-
rării

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-ca-
dru Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Legume proaspete și legume deshi-
dratate)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647677619809
Data publicării: 19.03.2022
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647677619809?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

 
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.54/22 din 15.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ,,Sija Prim”
IDNO 1005600023438
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Date de contact  (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău str. Malina Mică 70/2, ap.36

Tel: 069027670

  e-mail: sijaprim@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

 
 
Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ kg. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Cartofi alimentari 03212100-1 120000,00
14/343 din 22.04.22 1410280,00

2 Varză albă 03221410-3 44000,00
 
Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 71/22AA din 26.04.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Mobilier
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1646222609063

Data publicării: 07.03.2022
Link://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1646222609063?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 
 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 186/22 din 15.04.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Limani-Grup” SRL
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

MD-2038, bd. Decebal 23/1, mun. Chișinău, tel. 
022930757;                 

e-mail: diana.limani@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Denumire „Anstelux” SRL
IDNO 1004600022962
Date de contact 

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

MD-2028, str. Gh.Asachi, nr. 68/1, of. 98, mun. 
Chișinău, tel. 022584454; 

e-mail: stelaangel@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bu-
nurilor/

serviciilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, lei

mailto:diana.limani@mail.ru
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1 Lotul nr. 1

Fotoliu operator 

„Limani-Grup” SRL

39100000-3

509 
buc. 

Nr. 559 din 
22.04.2022

519180,00

2 Lotul nr. 2

Fotoliu  manage-
rial

   (Stofă)

51 buc. 

112608,00

3 Lotul nr. 3

Fotoliu manage-
rial

(Spetează plasă 
acrilica)

51 buc. 116280,00

4 Lotul nr. 4

Fotoliu Conducă-
tor

39 buc. 

143442,00

5 Lotul nr. 5

Scaune pentru 
vizitatori

321 
buc.

184896,00

6 Lotul nr. 6

Scaun fără spătar 
pentru bucătărie 

(taburet)

”Anstelux” SRL

102 
buc.

Nr. 566 din 
26.04.2022

32 844,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.    9      din__27.04.2022___

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr.7
Număr de telefon/fax 0236 22577
E-mail primăria_ungheni@yahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Nu se aplică

 
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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări □       

Obiectul de achiziție Lucrîri de amenajare a scuarului Primăriei mun. 
Ungheni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1645620383568
Data publicării: 23.02.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1645620383568?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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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. __5__ din ___04.04.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Cons-Viand”
IDNO 1002609002154
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Ungheni, str. Națională nr. 33,  telefon 069189905, cons-
viand@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 Lucrări de amenjare a scuarului 
Primăriei mun. Ungheni

45200000-9 1 unitate nr. 108 din 
15.04.2022

2030373,94

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md


27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3610 MAI 2022, MIERCURI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 22.04.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600096694
Adresa Piața Marii Adunării Naționale 1
Număr de telefon/fax 022820900; 022250522
E-mail stisc@stisc.gov.md
Adresa de internet stisc.gov.md
Persoana de contact Dmitri Romanescu, 022820908, tender@stisc.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 for-
mă de achiziție comună)

Serviciul Tehnologia Informațíei și Securitate Cibernetică este 
instituție publică a cărei activitate are scopul de a asigura ad-
ministrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de teh-
nologie a informației, Sistemului de telecomunicaţii al autori-
tăţilor administraţiei publice, ca parte a reţelei de comunicaţii 
speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea 
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și 
implementarea politicii statului în domeniul securității ciber-
netice.

 
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 atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022, art. 1 din Hotă-
rârea Parlamentului nr. 105/2022, pct. 5 din Dispoziția Comisiei 
pentru situații excepționale a Republicii Moldova nr. 2 din 25 fe-
bruarie 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de paza
Anunțul de participare Nr.: 4

Data transmiterii: 22.04.2022
Link:  -202206801 NFP

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

- 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

 



28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3610 MAI 2022, MIERCURI

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 04.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎS „Servicii Pază” a MAI  
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolitul Varlaam,79

Telefon: 0-22-256-240, 0-22-256-256, secretariat@serviciipaza.
md

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

 Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de paza 79713000-5 60 zile Nr. 112 din 
22.04.2022

294 091,20

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 10 din 26 aprilie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Art.57 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente- plombări ale diferitor străzi, com. 

Stăuceni, mun. Chișinău
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649061360241

Data publicării: 24.03.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649061360241?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649061360241
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Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 11 din 18 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire GENESIS INTERNATIONAL SRL

IDNO 1010600006879

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău str. Albișoara 84/6, tele-
fon/fax: 069982057 e-mail: drumuri.gi@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lucrări de reparații curente- 
plombări ale diferitor străzi, 
com. Stăuceni, mun. Chișinău

4520000-9 Lucrări con-
form listei 
cu canti-
tățile de 
lucrări

64

26.04.2022 907 473,58

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 □        

mailto:drumuri.gi@gmail.com
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 21.04.2022    
Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822528
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Bătrînu Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □+       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului REPETAT
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1646403306739

Data publicării: 04.03.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1646403306739?tab=contract-notice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646403306739?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646403306739?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 04.04.2022 semnat[ la 05.04.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire 1. PIROTERM-SERVICE SRL

IDNO 1. 1003600086615
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

1. MD-2004, mun. Chișinău, 
str. Mitropolit Dosoftei, 142
Telefon: (022) 212 021, (022) 202 666
Email: info@piroterm.md 

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

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  +    
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA MDL

1. Lot 1: Servicii de deservire tehni-
că a AAC de birou

50000000-5 146/servicii 24/86/2022-
COP din 

21.04.2022 

50 808,00

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

1. Alte informații:

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

Nu □  +     

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 26.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna

Localitate sat. Cojușna
IDNO 1010601000025

Adresa Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax 023742406

E-mail 023742238

Adresa de internet primariacojusna@gmail.com

Persoana de contact Primar Crăciun Igor, tel. 069988847

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Administrație Publică Locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a 

străzii Centenarului din satul Cojușna, r-ul Strășeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648537583783

Data publicării: 29.03.2022
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21054073/

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

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

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648537583783
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 12.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „GENESIS International„SRL
IDNO 1010600006879

Date de contact 

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

Mrug Vitalii

069982057

drumuri.gi@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 Achiziționarea lucrărilor de repa-
rație a unei porțiuni a străzii Cen-
tenarului din satul Cojușna, r-ul 
Strășeni

45200000-9  2779m2 Nr. 29 din 
26.04.2022

1907268,31 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 □        

Da □        

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

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

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

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 26.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna

Localitate sat. Cojușna
IDNO 1010601000025

Adresa Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax 023742406

E-mail 023742238

Adresa de internet primariacojusna@gmail.com

Persoana de contact Primar Crăciun Igor, tel. 069988847

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Administrație Publică Locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a 
străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648533120221
Data publicării: 29.03.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054062/
lot/11565873/  

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

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648533120221
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 12.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire GENESIS International SRL
IDNO 1010600006879

Date de contact 

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

Mrug Vitalii

069982057

drumuri.gi@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 Achiziționarea lucrărilor de repa-
rație a unei porțiuni a străzii Mi-
hai Viteazul din satul Cojușna, r-ul 
Strășeni

45200000-9  3385 m2 Nr. 30 din 
26.04.2022 1660518,53

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 □        

Da □        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.d- 13 din 26.04.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600163408
Adresa Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon/fax (022) 2271555
E-mail (022) 2271555
Adresa de internet combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Persoana de contact www.serviciifunerare.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

	Bunuri

Obiectul de achiziție Cherestea tivită (specii moi)

Anunțul de participare https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649335043444?tab=contract-notice

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

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

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. D-11 din 19 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului: 

Denumire Mif  S.A.
IDNO 1002600021802
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa: or. Chişinău, str. Studenților 2/4

Tel: 0-69104681 

Email: 

mifcont@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie 	       DA      

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

	Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

	Nu □      
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Cherestea tivită(specii 

moi, brad)
03419000-0 70 m3 43-AC/22 din 

26.04.2022
524 300,00

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

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

	Nu □                

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1649061227289 din __.04.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul pro-
cedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Articole parafarmaceutice
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-169061227289

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21054456/
Data publicării/transmiterii: 04.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V       Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1649061227289 din __.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644579873994
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644579873994
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644579873994
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I. 

Denumire Farmina SRL
IDNO 1002600010549
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ciocana, 8/1, tel.0-22-421-801

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 
10cm, nesteril, densitatea min. 
32 g/m2 

33140000-3 buc
630

Nr.93 din 
26.04.2022 2 814,13

2 Tifon medical nesteril, 90cm, 
densitatea min. 32 g/m2 

33140000-3 Metri 2040 Nr.93 din 
__26.04.2022 9 057,60

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din 22.04.2022             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Ungheni
Localitate Mun. Ungheni
IDNO 1007601003666
Adresa Mun. Ungheni str. Națională 11
Număr de telefon/fax 0236 2-26-94
E-mail consiliul.raional@mail.ru
Adresa de internet www.crungheni.md
Persoana de contact Botnari Ana, 069070734, annybotnari@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertă de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de renovare, întreținere a drumurilor publice lo-
cale din r-nul Ungheni pe perioada primăvară-toamnă 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646290561923
Link-ul: e-licitație.md
Data publicării: 07.03.2022

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: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 15.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” Drumuri Strășeni”     

IDNO 1003600111971

Date de contact 

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

or. Strășeni, str. Orhei, 1

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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot nr. 1 45200000-9 1 lot o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1646290561923, 
lotul nr. 2 din 24.03.2022

1141646,06

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 21 aprilie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei
Localitate Or. Sîngerei
IDNO 1007601009369
Adresa Str. Independenței, 111
Număr de telefon/fax 0 262 2 20 58 / 0 262 2 63 53
E-mail consiliu@singerei.md
Adresa de internet www.singerei.md
Persoana de contact UNGUREANU Lia
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul II

 
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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrărilor de reparare a drumurilor publice locale 

(selectiv)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1645084346099

Data publicării: 17 februarie 2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1645084346099?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 □ 

http://www.singerei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645084346099?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645084346099?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 15
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 15
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 15

 
 
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 21 martie 2022 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/ 0231 71 127/ 
drumuribalti@inbox.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări de reparare a  drumului L 
267, G29 – Alexăndreni – Țîplești 
(selectiv)

45233142-6 1 proiect 21/22 din 
28.03.2022 6 374 044,57

2
Lucrări de reparare a  drumului L 
268, Sloveanca - Romanovca (se-
lectiv)

45233142-6 1 proiect 21/22 din 
28.03.2022 860 613,53

3
Lucrări de reparare a  drumului L  
268.1, Drum de acces spre s. Ră-
zălăi (selectiv)

45233142-6 1 proiect 21/22 din 
28.03.2022 2 099 136,46

4
Lucrări de reparare a drumului L 
276, G29 – Rădoaia – G30 (selec-
tiv)

45233142-6 1 proiect 21/22 din 
28.03.2022 1 844 354,33

5
Lucrări de reparare a drumului L 
280, Chișcăreni – Tăura Veche – 
Tăura Nouă (selectiv)

45233142-6 1 proiect 21/22 din 
28.03.2022 1 272 765,05

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

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

Nu □       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

Număr de telefon/fax 0(22)275121/0(22)271011

E-mail amtcentru.plan@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă □  
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Reactivi și consumabile de laborator
Anunțul de participare Nr: 21052503

Data publicării: 1 martie 2022, 10:06
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1646047232618

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 8 oferte în SIA RSAP Mtender

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
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. 1 din 11.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic
LOTUL- 1,8,12,22,25,27,30,31,34 SRL”GBG-MDL”

LOTUL- – 9 SRL ”Profilabdiagnostic”
LOTUL- 10,32 SRL ”Biosistem”
LOTUL - 21,29 SRL ”Medlux Group”
LOTUL - 11,33 SRL ”Sanmedico”
LOTUL -18 SRL ”Echipamed-Plus”
LOTUL -35 SRL ,,LifeMed Group”

Contractul de achiziţie încheiate:

Denumi-
rea opera-

torului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ acor-
dului-cadru

Cod CPV

fără TVA

Valoarea contractului
Termen de valabilitate al 

contractului/acordului-cadruinclusiv TVA

SRL”GBG-M-
DL”

Nr.70 22.04.2022 33696500-0 121495,00 145794,00 31.12.2022

SRL ”Pro-
filabdiag-
nostic”

Nr.66
22.04.2022

33696500-0
4800,00 5184,00 

31.12.2022

SRL ”Biosis-
tem”

Nr.65 22.04.2022 33696500-0 215030,20 234639,10,00 31.12.2022

SRL ”Me-
dlux Group”

Nr.67 22.04.2022 33696500-0 31400,00 33912,00 31.12.2022

SRL ”San-
medico”

Nr.71 22.04.2022 33696500-0 317250,00 355800,00 31.12.2022

SRL ”Echipa-
med-Plus”

Nr.69 22.04.2022 33696500-0 22500,00 24300,00 31.12.2022

SRL ,,Life-
Med Group”

Nr.68 22.04.2022 33696500-0 2100,00 2520,00 31.12.2022

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atri-
buirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs 
de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice prin-
tr-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. 14 din 21.04.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri √        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale tehnico-sanitare
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647953266843

Data publicării: 22.03.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647953266843

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647953266843
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647953266843
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 24 din 12.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”ELPO” 
IDNO 1004600009903
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 24/+373 79778077/ 
andrei.coscodan@elpo.md/ www.tehnoconduct.md  

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √     

 

Loturile atribuite:

Nr. lot. Denumirea 
bunurilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
Conform Anexei 

nr. 1
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:andrei.coscodan@elpo.md/
http://www.tehnoconduct.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din  20 aprilie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate Mun. Bălți, 
IDNO 1003602150732
Adresa Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon /0231/ 58-697
Număr de fax /0231/ 58-733
E-mail scmb@ms.md
Adresa de internet http://scmb.md
Persoana de contact Igor Țaulean

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică
Nr. procedurii 21046467
Data deschiderii ofertelor 30.11.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1636376993367

Data publicării în BAP 09.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  x 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție produse alimentare  pentru I semestru a. 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM x
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636376993367
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Data deciziei de atribuire a contractului 15.12.2021

21.12.2021

Operatorului economic cîștigător SRL”Carnex”
m. Bălți  str.Ștefan cel Mare, 133 A
Telefon:/231/ 2-15-46
carnexcont@gmail.com 
[denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și adresa de internet]

Date de contact ale  operatorului economic SRL”Carnex”

m. Bălți  str.Ștefan cel Mare, 133 A

Telefon:/231/ 2-15-46

Nr. contract de achiziție Nr.21

Data contract de achiziție 28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție 414676,80

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  x 

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic - Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; 

- H.G. nr. 10 din 20.01.2021;

- H.G. nr.1419 din 28.12.2016. 

Valoarea modificărilor 209388,75
Informații privind creșterea prețului în urma modifi-
cării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  x
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu x

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante

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

mailto:carnexcont@gmail.com
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Nr Denumi-
rea bu-
nurilor 
și/sau a 
servici-

ilor

Canti-
tatea

con-
ractată

Unita-
tea de 

măsură

Preţ uni-
tar (fără 

TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma

fără

TVA

Suma

cu

TVA

Cantitatea 
livrată

Cantitatea 
necesară 

pentru 
reziliere

Suma  fără 
TVA 

Suma cu 
TVA

1 Carne 
de vită

3600 kg 95,99 115,188 345564,00 414676,80 1782,20 1817,80 174490,622 209388,75

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Demersul nr. 22 din 12 aprilie 2022 parvenit de la operatorului economic „Carnex” SRL, privind imposibilitate 
menținerii prețului pentru lotul carne de vită (proaspătă, răcită, fără os, deflaxată, calitatea I.)  

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

            

     În legătura cu situația externă și majorarea prețurilor la resursele energetice, cât și  scumpirea achiziției bovinelor 
cu 30%                                

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.1 din 18 aprilie 2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.1 din 20 aprilie 2022 privind:

rezilierea contractului Nr.21 din 28 decembrie 2021  în suma de 209388,75 (două sute nouă mii trei sute 
optzeci opt lei,75).   

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

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

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

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

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

Nr. 5 din 11.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail oficial sti@mai.gov.md 
Adresa de internet sti.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 909

anastasia.caraivanova@mai.gov.md
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de partici-
pare

Obiectul achiziției Servicii de securizare a transportului de date (semnal foto și vi-
deo) la 73 de posturi de supraveghere din 65 de intersecții că-
tre centrul de monitorizare al Beneficiarului, precum și servicii 
privind amplasarea și alimentarea cu energie electrică a echi-
pamentelor de prelucrare și transmitere a semnalului video și 
foto la nodurile telecomunicaționale.

Cod CPV 72510000-3
Valoarea estimată a achiziției 1 233 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

- 202209944
-

Data publicării anunțului de participare -
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

10.12.2021

Denumirea operatorului economic IP “Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr:4
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 1 156 114,92

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □ 

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conducându-se de prevederile art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice a fost 
încheiat Contractul nr.4 din 03.01.2022 de achiziţionare a serviciilor de securizare a transportului de date 
(semnal foto și video) la 73 de posturi de supraveghere din 65 de intersecții către centrul de monitorizare 
al Beneficiarului, precum și servicii privind amplasarea și alimentarea cu energie electrică a echipamentelor 
de prelucrare și transmitere a semnalului video și foto la nodurile telecomunicaționale, în suma de 1 156 
114,92 lei, fără TVA, din care 104 917,92 lei, fără TVA sunt pentru serviciile de amplasare și alimentare cu 
energie electrică a echipamentelor de prelucrare și transmitere a semnalului video și foto la noduri teleco-
municaționale.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La 18 martie 2022, Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a aprobat prin Hotărârea nr. 110 
(Monitorul Oficial nr.80-87 art.322 din 25 martie 2022) tarifele (fără TVA) pentru serviciul de distribuție a 
energiei electrice prestat de către ÎCS „Premier Energy” SA.

Prin urmare, serviciile privind amplasarea și alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de prelu-
crare și transmitere a semnalului video și foto la nodurile telecomunicaționale pentru perioada 01.04.2022-
31.12.2022 se majorează, conform tarifelor aprobate (4 825,01*2,604*9 luni - 113 078,88 lei).

În context, conducîndu-se de prevederile lit.a)-c), pct.2), alin.(7), art.76 din Legea nr.131/2015 privind achi-
zițiile publice, se propune de majorat valoarea contractului nr.4 din ”03” ianuarie 2022 pentru servicii de 
securizare a transportului de date (semnal foto și video) la 73 de posturi de supraveghere din 65 de inter-
secții către centrul de monitorizare al Beneficiarului, precum și servicii privind amplasarea și alimentarea cu 
energie electrică a echipamentelor de prelucrare și transmitere a semnalului video și foto la nodurile tele-
comunicaționale, în sumă de 1 156 114,92 (un milion una sută cincizeci și șase mii una sută patrusprezece 
lei 92 bani) lei MD, cu suma de 34 392,69 (treizeci și patru mii trei sute nouăzeci și două lei 69 bani) lei MD.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.8 din 
08.04.2022 s-a decis încheierea Acordului adiţional de majorare a contractului Nr.4 din 03.01.2022, cu suma 
de 34 392,69 (treizeci și patru mii trei sute nouăzeci și două lei 69 bani) lei MD.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după 
caz)

IP “Serviciul Tehnologia Informației și 
Securitate Cibernetică”

Nr.1/21 12.04.2022 34 392,69
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din  20 aprilie 2022

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate Mun. Bălți, 
IDNO 1003602150732
Adresa Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon /0231/ 58-697
Număr de fax /0231/ 58-733
E-mail scmb@ms.md
Adresa de internet http://scmb.md
Persoana de contact Igor Țaulean

- Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică
Nr. procedurii 21046467
Data deschiderii ofertelor 30.11.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1636376993367

Data publicării în BAP 09.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

-

- Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  x 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție produse alimentare  pentru I semestru a. 2022
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM x

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 15.12.2021

21.12.2021

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636376993367
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Operatorului economic cîștigător SRL”Struc”

m. Bălți  str.Pușkin 79/6

Telefon:/231/ 9-40-39

struccc@mail.ru 

[denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și adresa de internet]

Date de contact ale  operatorului economic SRL”Struc”

m. Bălți  str.Pușkin 79/6

Telefon:/231/ 9-40-39
Nr. contract de achiziție Nr.31

Data contract de achiziție 28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție 349212,82

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

- 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  x 

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic - Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; 

- H.G. nr. 10 din 20.01.2021;

- H.G. nr.1419 din 28.12.2016. 

Valoarea modificărilor 117030,08
Informații privind creșterea prețului în urma modifi-
cării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  x
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu x

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante

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

- 

mailto:struccc@mail.ru
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Nr Denumirea 
bunurilor și/
sau a servi-

ciilor

Cantita-
tea

conrac-
tată

Unita-
tea de 

măsură

Preţ uni-
tar (fără 

TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu

TVA

Canti-
tatea 

livrată

Canti-
tatea 

necesară 
pentru 

reziliere

Suma  fără 
TVA 

Suma cu 
TVA

1 Hrişcă 2200 kg 28,73 34,48 63206,00 75856,00 1104 1096 31488,08 37790,08

2 Orez 2800 kg 13,62 16,34 38136,00 45752,00 1450 1350 18387,00 22059,00

3 Crupe de 
arpacaş

400 kg 7,32 8,78 2928,00 3512,00 300 100 732,00 878,00

4 Crupe de orz 3000 kg 7,23 8,68 21690,00 26040,00 1700 1300 9399,00 11284,00

5 Crupe de 
porumb

1800 kg 9,82 11,78 17676,00 21204,00 1150 650 6383,00 7657,00

6 Mazăre us-
cată

800 kg 8,69 9,38 6952,00 7504,00 650 150 1303,50 1407,00

7 Zahăr  tos 6000 kg 14,17 15,30 85020,00 91800,00 3650 2350 33299,50 35955,00

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Demersurile nr. 1 din 20 martie 2022 și 01 aprilie 2022 parvenit de la operatorului economic „V.A. Struc” SRL, priv-
ind imposibilitate menținerii prețului pentru loturile:

-  Hrișcă (din boabe întregi de fierbere rapidă, cal. I, pachet 1 kg);

-  Orez (bob rotund, (întreg), cal. superioară, pachet 1 kg);

-  Crupe de arpacaș (de arpacaș (întregi), cal. superioară, pachet 1 kg); 

- Crupe de orz (de orz, cal. superioară ,pachet 1 kg);

- Crupe de porumb (de porumb, cal. Superioară, (pachet 1 kg.);

- Mazăre uscată (uscată cal. I, (pachet 1 kg);

- Zahăr  tos ((saci).

- Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

              În legătura cu situația externă și majorarea prețurilor la resursele energetice, cât și  scumpirea achiziției 
produselor alimentare cu 30%.                                

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.1 din 18 aprilie 2022 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.1 din 20 aprilie 2022 privind:

rezilierea contractului Nr.31 din 28 decembrie 2021  în suma de 117030,08 (una sută șaptesprezece mii 
treizeci lei,08).   

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

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

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

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

de achiziții publice/acordului-cadru

nr. 70/29 din 26.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Mi-
nisterul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail oficial
elena.colesnic@army.md

dumitru.negoita@army.md/ 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse de panificație (Pîine)
Cod CPV 15811100-7
Valoarea estimată a achiziției 1 693 500,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641909014003
Link: ttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1641909014003?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene privind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 01.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Dorianis&Co”

Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 14/106
Data: 10.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 1487339,00 lei
Inclusiv TVA: 1606230,00 lei

mailto:dumitru.negoita@army.md/
http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuție Pe parcursul lunilor februarie – august, anul 2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului și micșorarea valorii acestuia 
conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune   

Temeiul juridic pct.8.1 din contract
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante Nu sunt
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de achiziție publică LD nr.ocds-b3wdp1-MD-1641909014003 din 26.01.2022, privind achizițio-
narea „Pîine”, pentru necesităţile Armatei Naţionale, la loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. 
Chișinău)” și „Pîine din amestec de făină de grîu și făină de secară (pentru U.M. din mun. Chișinău)” a fost desemnat 
cîștigător ofertantul SRL „Dorianis&Co”. 

În contractul nr.14/106 din 10.02.2022 încheiat cu operatorul economic SRL „Dorianis&Co”, se aplică următoarele mo-
dificări:

1. Se rezoluționează Contractului nr.14/106 din 10.02.2022.

2. Suma totală de 1606230,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 1461150,00 lei, inclusiv TVA și va constitui 145080,00 
lei, inclusiv TVA;

3. În anexa nr.2:

- lotul „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. Chișinău)”, în cantitate de 117000,00 kg.,  în sumă totală 
de 916110,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 105000,00 kg.,  în suma totală de 822150,00 lei, inclusiv TVA și va 
constitui 12000,00 kg., în sumă totală de 93960,00 lei, inclusiv TVA. 

- lotul „Pîine din amestec de făină de grîu și făină de secară (pentru U.M. din mun. Chișinău)”, în cantitate de 81000,00 
kg., în sumă totală de 690120,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 75000,00 kg., în suma totală de 639000,00 lei, in-
clusiv TVA și va constitui 6000,00 kg., în sumă totală de 51120,00 lei, inclusiv TVA.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 08.04.2022, operatorul economic SRL „Dorianis&Co” a remis în adresa Agenţiei Asigurare Resurse și Admi-
nistrare Patrimoniu a Ministerului Apărării notificarea nr.47, prin care comunică despre situația de criză fără prece-
dent, măririi considerabile a prețurilor la materia primă (făină și grâul), gazele naturale, combustibilul, transportarea și 
ruperea lanțului de aprovizionare, cauzate de conflictul armat din țara vecină (Ucraina). Astfel, urmările lui fiind niște 
impedimente în afara controlului companiei cu caracter excepțional și imprevizibil, marcând negativ desfășurarea 
activității economice ale companiei SRL „Dorianis&Co”. De asemenea operatorul vizat menționează că, prețurile de 
astăzi, sinecostul produselor de panificație la întreprindere, s-au majorat cu 30%, ce constituie pierderi de 5-6 lei la 
fiecare kg de produs livrat, iar în cazul majorării prețului la gaze naturale de la data de 01.05.2022 situația se va com-
plica și mai mult. 

Ulterior, la data de 09.04.2022, în cadrul ședinței grupului de lucru cu participarea operatorului economic SRL „Doria-
nis&Co”, s-a abordat demersul înaintat de către acesta, pe marginea căruia s-au făcut precizări în vederea identificării 
contractelor vizate. Astfel, operatorul economic SRL „Dorianis&Co” a comunicat despre imposibilitatea executării în 
continuare a contractului nr.14/106 din 10.02.2022, privind achiziţionarea produselor de panificație pentru U.M. din 
mun. Chișinău, din motivele invocate în notificarea înaintată și riscului intrării în incapacitate de plată, astfel solicitând 
rezoluțiunea acestuia. 

Totodată, avînd la bază circulara Ministerului Finanţelor nr.13-09/94 din 14.04.2022, adresată Autorităţilor Publice 
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Centrale, referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, grupul de lucru a 
examinat documente justificative (facturi și certificatul nr.04-2(17)/44 din 21.04.2022, de la Biroul Național de Statisti-
că al Republicii Moldova) prezentate de către operatorul economic vizat, astfel, confirmându-se cele relatate de către 
operatorul economic SRL „Dorianis&Co”. 

Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr.14/106 din 10.02.2022, în conformitate cu pct.8.1 
și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu exonerarea operatorului economic 
SRL „Dorianis&Co” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a obligațiilor conform contractului încheiat.

3. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.59/22 din 26.04.2022 la 
contractul nr.14/106 din 10.02.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului menționat.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SRL „Dorianis&Co” 14/346 26.04.2022 - 1353000,00 - 1461150,00

Valoarea inițială a contractului 1606230,00 lei, inclusiv TVA;

Valoarea după modificări valoarea contractului va constitui 145080,00 lei, inclusiv TVA.

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

Nr. 1 din ______________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Regia Autosalubritate
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1004600028447
Adresa MD-2069, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr. 14
Număr de telefon 060500912
Număr de fax -
E-mail oficial achizitiiasl@gmail.com
Adresa de internet http://autosalubritate.md/
Persoana de contact Sergiu Coteț

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a 

terasamentelor la depozitul de deșeuri din comuna Țîn-
țăreni (etapa II),

Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 20 700 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1632205826782
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044456/
lot/11527800/

Data publicării anunțului de participare 21.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Fondul ecologic/CMC

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

05.11.2021

Denumirea operatorului economic Capital SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 241

Data: 23.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 19 999 382,08

Inclusiv TVA: 23 999 258,50
Termen de valabilitate 31.12.2024
Termen de execuție 60 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

http://www.mtender.gov.md
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Tipul modificărilor Ajustarea contractului/majorarea valorii contractului
Temeiul juridic HG nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu 
executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante Nu se aplică
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- Grupul de lucru pentru Achiziții Publice al Î.M. Regia „Autosalubritate” a recepționat scrisoarea nr. 25-02/01 
din 25.02.2022 și scrisoarea nr. 24/01 din 24.03.2022 din partea companiei FPC „Capital” SRL, Antreprenor general a 
contractului nr. 241 din 23.11.2021 privind achiziționarea „Lucrărilor de întărire a digului de protecție și stabilizare a 
terasamentelor la depozitul de deșeuri din comuna Țînțăreni (etapa II)”, încheiat în urma procedurii de LD nr. ocds-
b3wdp1-MD-1632205826782, fiind solicitată ajustarea contractului de achiziții publice.

- Astfel, conform formulei de calcul din HG nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajus-
tarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de 
un an, rezultă următoarele calcule:

V1 [(23 999 258,50) – V2 (918 796,08) x (13,94%/12 x 1 (nr. de luni care au fost executate lucrări din anul 2021) %)] =  
311 463,78 lei.

II. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării s-a decis modificarea valorii contractului:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz) lei
Fără TVA Inclusiv TVA

Capital SRL 1 din 22.04.2022 259 553,15 311 463,78
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 54/20 din  16.10.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comuni-
caţie  

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon 022 20-46-78
Număr de fax 022 20-46-58
E-mail oficial dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Inga Aftenii

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   

Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie capitală a str. Ion Creangă (tron-

son cuprins între str. Alba-Iulia şi bd. Ştefan cel Mare 
si Sfânt) cu reabilitarea reţelelor de apeduct şi canal-
izare din str. Ion Creangă mun. Chişinău

Cod CPV 45000000-7
Valoarea estimată a achiziției 52 715 920,00  lei MDL (fără TVA)

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1596711075829
L i n k : h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21026998/

Data publicării anunțului de participare 06.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Lucrări 

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

Nu 

http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

25.08.2020

Denumirea operatorului economic SRL „GENESIS International„

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 54/20

Data: 16.10.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 57 716 413,39 lei

Inclusiv TVA: 69 224 324, 19 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.07.2022
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului 
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Micșorarea valorii contractului  cu 
682 013, 25 lei
Majorarea valorii contractului cu 4 401 093, 67 lei

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

         În rezultatul desfăşurării  licitaţiei nr. ocds-b3wdp1-MD-1596711075829 din 27.08.2020 a fost încheiat contractul 
Nr. 54/20 din 16.10.2020, cu SRL „GENESIS International„ pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală a str. Ion 
Creangă (tronson cuprins între str. Alba-Iulia şi bd. Ştefan cel Mare si Sfânt) cu reabilitarea reţelelor de apeduct şi ca-
nalizare din str. Ion Creangă mun. Chişinău,  în sumă de 69 224 324,19 lei cu TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pentru executarea  contractului de antrepriză nr. 54/20 din 16.10.2020 în cadrul implementării proiectului Lucrări de 
reparația capitală a străzii Ion Creangă (tronson cuprins între str. A.Iulia și bd Ștefan cel Mare și Sfînt) cu reabilitarea 
rețelelor de apeduct și canalizare din str. Ion Creangă mun. Chișinău încheiat cu ”Genesis Internațional” SRL, valoarea 
inițială a contractului dat este de 69 224 324,19 lei au fost încheiate anterior acorduri adiționale. Conform acordurilor 
adiționale nr.1 valoarea contractului  a fost micșorată cu 682 013,25, și acord adițional nr. 2 majorată suma contractul 
cu 4 401 093,67 lei. Aceste acorduri adiționale au fost aprobate de către Agenția Achiziții Publice și suma contractului 
a fost modificată fi la moment este de 72 943 404,61 lei.

La moment, s-a propus grupului de lucru aprobarea unor devize care duc la modificarea contractului sus nominalizat 
și anume:

+ 498 907,43 lei;

-  564 881,93 lei;

-3 326 388,64 lei;

+ 240 406,45 lei;

+ 730 172,64 lei;

+ 366 936,22 lei;

-   99 612,00 lei;

-   85 099,82 lei.
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După aprobarea devizelor sus nominalizate, valoarea contractului va fi micșorată cu - 2 239 559,65 lei și valoarea 
contractului va constitui 70 703 844,96 lei.

Pe parcursul anilor 2020-2021 au fost executate lucrări în valoare de  63 561 403,68 lei.   

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 26.04.2022 a fost înche-
iat acordul adiţional privind modificarea contractului nr.54/20 din 16.10.2020 prin micșorarea valorii contractului dat.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „GENESIS 
International„

Nr.3 26.04.2020 2 239 559, 65 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.3  din 22 aprilie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Cornești, r-nul Ungheni
Localitate Or. Cornești, r-nul Ungheni
IDNO 1007601003183
Adresa Or. Cornești, r-nul Ungheni
Număr de telefon 0236-61-236
Număr de fax
E-mail oficial orasul.cornesti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vera Buga

079795162
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canali-

zare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 35 479 886,00 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 

Link: 
Data publicării anunțului de participare 22.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: surse proprii

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.12.2016

Denumirea operatorului economic SC Foremcons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 88

Data: 29.12.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 30 681 776.79

Inclusiv TVA: 36 818 132.15
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 15 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 131 din 03.07.2015

Art.76 alin. 7 pct.2 a;b;c.
Prelungirea termenului de valabilitate 31.07.2023

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

Acord-Aditional nr. 1 din 03.05.2018 cu privire la prelungi-
rea valabilitatii contractului.

Acord-Aditional nr. 2 din 24.02.2020 cu privire majorarea 
valorii contractului.

Acord-Aditional nr. 3 din 24.02.2020 cu privire la prelungi-
rea valabilitatii contractului.

Acord-Aditional nr. 4 din 14.04.2022 cu privire majorarea 
valorii contractului.

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licitaţiei Publice Nr. 634/16 din 09.12.2016, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 88 din 
29 decembrie 2016 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” pentru Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, 
canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești in valoare de 35 479 886.00 lei ,inclusiv TVA ,valabil pana la  
31.07.2018.

  Ulterior termenul contractului a fost  prelungit in baza acordului nr 1 din 03.05.2018  pana la 31.07.2020 iar mai tirziu 
in baza acordului nr 3 din 24.02.2020 termenul contractului a fost prelungit pina la 31.07.2022, din cauza retinerii 
finantarii de catre Fondul Ecologic National.

  Luind in consideratie rata inflatiei care pentru luna decembrie 2019 a constituit 7.54% valoarea contractului a fost 
ajustata in baza acordului nr 2 din 24.02.2020  astfel  constituind 36 818 132.15 lei inclusiv TVA.

In baza acordului nr 4 din 14.04.2022 valoarea contractului a fost ajustata tinind cont de rata inflatiei care pentru luna 
decembrie 2021 a constituit 13.94%.
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Astfel valoarea totala a contractului de antrepriza în urma ajustării constituie 37 536 979.93 lei,  inclusiv TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform art 76 din legea 131 din 03.07.2015 alineatului 7  p.2 

lit. a)  modificarea a devenit necesara din cauza reținerii finanțării (nu au fost alocate surse financiare)  pe parcursul 
anilor 2017-2022 de către Fondul Ecologic National si din motivul ca începând cu 01.01.2022 Fondul Ecologic Natio-
nal isi sistează activitatea, respectiv pentru finalizarea proiectului „Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, ca-
nalizare si iepurare a satului Romanovca si or. Cornești s-a depus cerere de finanțare pentru ultima etapa de finalizare 
la „Concursul de Propuneri de Proiecte de Dezvoltare Locala” pentru finanțare din Fondul National pentru dezvoltare 
Regionala si Locala „Sat European”

lit. b) Modificând termenul de valabilitate a contractului condițiile contractului rămân neschimbate. 

Modificarea nu afectează natura generala a contractului.

lit. c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru ___ din ________ a fost în-
cheiat acordul adiţional Nr____ din ________ privind prelungirea termenului contractului nr 88 din 29.decembrie 2016.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Termenul de executare a con-
tractului modificat (după caz)

31.07.2023
Din 26.04.2022SC Foremcons SRL Nr.5

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. 18/44 din 26.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Localitate or. Ialoveni

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Număr de telefon 268 27235; 078883842

Număr de fax 268 22692

E-mail oficial adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa de internet www.adrcentru.md

Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Golovco, 
(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.gov.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca 

km 0.00 – km 17.50
Cod CPV 45233142-6

Valoarea estimată a achiziției 83,669,583.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 17/01447
Link: SIA RSAP Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (ver-
siunea veche)

Data publicării anunțului de participare 12.05.2017

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

N/C

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.07.2017

Denumirea operatorului economic S.R.L. Ecotehlider
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18/6

Data: 17.07.2017
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 24,483,615.00

Inclusiv TVA: 92,004,636.40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 36 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 În temeiul art. 77, alin. (1), lit. a) a Legii cu privire la achizi-

țiile publice, nr.131 din 15.07.2015, p. 13.2. lit. b) din Con-
tractul de antrepriză  de execuție a lucariilor la obiectul: 
Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca 
km 0.00 – km 17.50

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) N/C
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

N/C

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)

 Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program 
pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 
Ungheni - Cetireni - Alexeevca”. În urma procedurii a fost desemnat câștigător S.R.L. Ecotehlider, cu suma valori-
că de 92,004,636.40 lei (Contractul de antrepriză nr.18/6 din 17.07.2017). Ulterior prin acord adițional nr.18/12 din 
04.09.2018 a fost micșorată suma contractului de bază, respectiv suma finală fiind – 91,797,456.53 lei. Mai târziu, prin 
acordul adițional nr.18/18 din 27.11.2018 suma finală a ajuns la - 91455289.55 lei. Ultimul acord adițional de micșora-
re (nr.18/24 din 11.09.2020) la fel a schimbat sumă aceasta finală fiind – 91,099,461.89 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 21.12.2021, prin Decizia Grupului de achiziții publice al ADR Centru a fost inițiată procedura de reziliere 
a contractului dintre Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul raional Ungheni și SRL Ecotehlider nr. 18/6 
din 17.07.2017 cu privire la executarea lucrărilor de construcție a obiectului  Reparație a drumului L392 Ungheni-
Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50. 
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Conform corespondenței dintre părțile contractante, și anume: scrisoarea ADR Centru de avertizare nr.556/03 din 
02.12.2021, scrisoarea ADR Centru nr.574/03 din 15.12.2021 și scrisoarea ADR Centru nr.81/03 din 15.02.2022, reprez-
entanții Antreprenorului general prin intermediul Administratorului numit de instanța de judecată, au fost informați 
referitor la riscurile neexecutării obligațiunilor contractuale și ulterior despre inițierea procedurii de rezoluțiune cu 
respectarea punctelor prevăzute în Contractul de antrepriză nr.18/6-21 din 17.07.2017, cu aplicarea sancțiunii prin 
reținerea garanției constituite conform pct.7.9 din Contract prin rețineri succesive din plata facturilor pentru lucrările 
executate . 

Efectuarea recepției lucrărilor efectiv efectuate în perioada 15.02.2022 – 28.02.2022, unde comisia instituită conform 
Hotărârii de Guvern nr.285 din 23 mai 1996, cu privire la aprobarea „Regulamentului de recepție a construcțiilor și in-
stalațiilor aferente”, a efectuat cercetarea vizuală a construcției și a analizat documentele conținute în Cartea tehnică 
a construcției, cu emiterea recomandărilor de aprobare a procesului verbal de recepție cu lucrările efectiv efectuate. 
Cu includerea obiecțiilor constatate  în Anexa 3 la Procesul verbal  de recepție a lucrărilor efectiv efectuate nr.26 din 
15.02.2022 și cu anexarea unei Liste a neconformităților indicate în Procesul verbal  de control  nr.PV-AST-2020-00672 
din 22.10.2020.

Procedura de recepție fiind efectuată potrivit pct.13.4 și pct.13.5 din Contractul de antrepriză.

S-a constatat neexecutarea Contractului de antrepriză nr.18/6-21 din 17.07.2017, în valoare de 36,722,896.81 
MDL, motivul neexecutării fiind neonorarea obligațiunilor asumate de antreprenorul contractat – SRL Ecoteh-
lider, care a abandonat contractul, prin refuzul executării lucrărilor de reparație a drumului L392 Ungheni-Cetire-
ni-Alexeevca km 0.00-km 17.50, întru finalizarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 
Ungheni-Cetireni-Alexeevca”.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional 
privind rezilierea contractului de antrepriză nr.18/6 din 17.07.2017 de execuție a lucrărilor la obiectul  ”Reparația dru-
mului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50”, cu suma nevalorificată care constituie 36,722,896.81 lei, 
inclusiv TVA.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Ecotehlider 18/40 19.04.2022 (-) 45,313,804.23 (-) 54,376,565.08

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

de achiziții publice

Nr. 1  din 01.03.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600096694
Adresa Piața Marii Adunării Naționale 1
Număr de telefon 022820900
Număr de fax 022250522
E-mail oficial stisc@stisc.gov.md
Adresa de internet stisc.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dmitri Romanescu, 022820908, tender@stisc.gov.md 

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de programare şi de consultanţă software (Ser-

vicii de elaborare a modelului-tip al paginilor Web ofi-
ciale ale autorităților publice) - procedură repetată

Cod CPV 72200000-7
Valoarea estimată a achiziției 840000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625840416516
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1625840416516?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.09.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SMART ITWorks SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 139

Data: 24.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA 820000.00 MDL

Inclusiv TVA: 984000.00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pînă la 21.12.2021

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Extinderea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic Legea 131/2015, art. 76, alin (7), pct. 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Descrierea achiziției înainte de modificare: 

Lotul 1: Servicii de elaborare a modelului-tip al paginilor Web oficiale ale autorităților publice, termenul de prestare 
fiind din data semnării contractului pînă la 21.12.2021, valoarea contractului  820000,00 MDL fără TVA, sau 984000,00 
MDL inclusiv TVA, termenul de valabilitate a contractului 31.12.2021.

Descrierea achiziției după modificare: 

Lotul 1: Servicii de elaborare a modelului-tip al paginilor Web oficiale ale autorităților publice, termenul de prestare 
fiind din data semnării contractului pînă la 21.12.2021, valoarea contractului  820000,00 MDL fără TVA, sau 984000,00 
MDL inclusiv TVA, termenul de valabilitate a contractului 30.06.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Temei pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului au fost problemele imprevizibile cu resurse uma-
ne ale prestatorului de servicii și anume agravarea stării sănătății ca urmare infectării cu COVID 19 a specialiștilor 
cheie pentru proiect.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. nr. 139 din 24.09.2021 a fost încheiat 
Acordul adiţional nr. 1 privind extinderea termenului de valabilitate a Contractului nr. 139 din 24.09.2021.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SMART ITWorks SRL Nr. 1 30.12.2021 - -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05/22 din 27.04.22

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru

persoane cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi 
Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon 0231-2-72-69, 079410239
Număr de fax 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă √ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse lactate pentru I jumătate 2022
Cod CPV 15500000-3
Valoarea estimată a achiziției 983 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636533453014
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046546/  

Data publicării anunțului de participare 10.11.21
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat √    FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636533453014
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046546/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.12.21

Denumirea operatorului economic SA ”Lactis”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 139/21  

Data: 20.12.21
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 486188,89

Inclusiv TVA:  543780,00
Termen de valabilitate 30.06.22
Termen de execuție 30.06.22

 
Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  √

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  √

Rezoluțiunea contractului  √

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015, art. 76 p. 7 (2)

Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

tului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Produse lactate pentru I jumătate 2022. Se micșorează suma contractului, cantitatea, și termenul de valabilitate până 
la 30.04.22,  ”Lactis”SA, contractul nr. 139/21 din 20.12.21:

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de 
măsură

Canti-tatea Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma

cu TVA

15
50

00
00

-3

Brînză de vaci kg -1635,00 40,26 -65825,10
Smîntînă litru -837,00 36,00 -30132,00
Iaurt buc -3640,00 6,00 -21840,00

Brânză cu cheag tare, maturat kg -388,00 125,00 -48500,00

Brânză topită tartinabilă kg -91,70 134,40 -12324,42

TOTAL -178621,52
 

Din cauza creșterii considerabile a prețului combustibilului, gazelor naturale, energiei electrice și a războiului din 
statul vecin este imposibișă livrarea bunurilor cu prețurile stabilite în decembrie 2021 (scrisoarea SA ”Lactis” nr. 558 
din 26.04.22) 
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza creșterii considerabile a prețului combustibilului, gazelor naturale, energiei electrice și a războiului din 
statul vecin este imposibișă livrarea bunurilor cu prețurile stabilite în decembrie 2021 (scrisoarea SA ”Lactis” nr. 558 
din 26.04.22) 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05/22 din 07.04.22 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea sumei contractului, cantității, și termenul de valabilitate până la 
30.04.22

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Lactis”SA 11/22 27.04.22 -178621,52
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 19.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152570
Adresa str. Lomonosov 49
Număr de telefon 022-72-31-64
Număr de fax 022-72-31-64
E-mail oficial scmbcc@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Bulat

022-72-31-64, scmbcc@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru semestrul I anul 

2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 386 901,93
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1635760044128
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635760044128?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.05.2021

Denumirea operatorului economic Baguette SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635760044128
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 111
Data: 10.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 32 443,44
Inclusiv TVA: 37 525,80

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele 

a b 
Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

Nu se aplică

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

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Suma totală a contractului 37 525,80 lei MD se micșorează cu 14 125,00 lei MD.

2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 23 400,80 lei MD 
(douăzeci și trei mii patru sute lei, 80 bani) lei MD”.

3. Specificația bunurilor ce se micșorează:

Nr. 
lot

Cod CPV Denumirea 
mărfii

Cantitatea, 
unitate de 

măsură

Preț fără TVA/
inclusiv TVA 

(lei)

Suma totală 
fără TVA, lei

Suma totală cu TVA, lei

20 15800000-6

Fidea, calitate 
superioară

55 kg 25,00/ 30,00 1 375,00 1 650,00

36 15800000-6

Lapte conden-
sat

40 kg 81,48/ 88,00 3 259,20 3 520,00

37 15800000-6

Crupe de hris-
că din boabe 
întregi, fierbe-
re rapidă

240 kg 30,00/ 36,00 7 200,00 8 640,00

44 15800000-6 Piper negru 
boabe

1 kg 262,50/ 315,00 262,50 315,00

TO-
TAL, 
LEI X X X 12 096,70 14 125,00
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu 
diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – creșterea prețurilor și a indicelui inflației, cît și afectarea lanțului de 
aprovizionare provocată de răzbioul din Ucraina;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului ;

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 19.04.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr. 111 din 10.12.2021, după cum urmează:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Baguette SRL 1 19.04.2022 12 096,70 14 125,00

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

de achiziții publice

Nr. 18/46 din 26.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate or. Ialoveni
IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Număr de telefon 268 27235; 078883842
Număr de fax 268 22692
E-mail oficial adrcentru@adrcentru.gov.md
Adresa de internet www.adrcentru.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Golovco, 

(268) 27235, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.gov.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca 

km 0.00 – km 17.50
Cod CPV 45233142-6

Valoarea estimată a achiziției 341,953.23
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: NFP
Link: https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite

Data publicării anunțului de participare N/C
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

N/C

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

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

26.11.2018

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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Denumirea operatorului economic S.R.L. Ecotehlider
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18/21

Data: 06.09.2018
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 284,442.12

Inclusiv TVA: 341,330.55
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform prevederilor contractului de antrepriză nr.18/6 

din 17.07.2017
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 În temeiul art. 77, alin. (1), lit. a) a Legii cu privire la achizițiile 

publice, nr.131 din 15.07.2015, p. 13.2. lit. b) din Contractul de 
antrepriză  de execuție a lucariilor la obiectul: Reparația dru-
mului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) N/C
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

N/C

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)

 Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program 
pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 
Ungheni - Cetireni - Alexeevca”. În urma procedurii a fost desemnat câștigător S.R.L. Ecotehlider, cu suma valorică 
de 92,004,636.40 lei (Contractul de antrepriză nr.18/6 din 17.07.2017). În rezultatul desfășurării procedurii de ne-
gociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu prevederile Legii privind 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, și anume art.54 al.(4) și Hotărârea de Guvern nr.668 din 27.05.2016 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (p.119, 
alin 1)) (versiunea până la modificare) a fost semnat contractul de antrepriză nr.18/21 din 03.12.2018 cu SRL 
Ecotehlider la suma volorică de 341,330.55 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 21.12.2021, prin Decizia Grupului de achiziții publice al ADR Centru a fost inițiată procedura de reziliere 
a contractului dintre Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul raional Ungheni și SRL Ecotehlider nr. 18/21 
din 03.12.2018 cu privire la executarea lucrărilor de construcție a obiectului  Reparație a drumului L392 Ungheni-
Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50. 
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Conform corespondenței dintre părțile contractante, și anume: scrisoarea ADR Centru de avertizare nr.556/03 din 
02.12.2021, scrisoarea ADR Centru nr.574/03 din 15.12.2021 și scrisoarea ADR Centru nr.81/03 din 15.02.2022, reprez-
entanții Antreprenorului general prin intermediul Administratorului numit de instanța de judecată, au fost informați 
referitor la riscurile neexecutării obligațiunilor contractuale și ulterior despre inițierea procedurii de rezoluțiune cu 
respectarea punctelor prevăzute în Contractul de antrepriză nr.18/21 din 03.12.2018, cu aplicarea sancțiunii prin 
reținerea garanției constituite conform pct.7.9 din Contract prin rețineri succesive din plata facturilor pentru lucrările 
executate . 

Efectuarea recepției lucrărilor efectiv efectuate în perioada 15.02.2022 – 28.02.2022, unde comisia instituită conform 
Hotărârii de Guvern nr.285 din 23 mai 1996, cu privire la aprobarea „Regulamentului de recepție a construcțiilor și in-
stalațiilor aferente”, a efectuat cercetarea vizuală a construcției și a analizat documentele conținute în Cartea tehnică 
a construcției, cu emiterea recomandărilor de aprobare a procesului verbal de recepție cu lucrările efectiv efectuate. 
Cu includerea obiecțiilor constatate  în Anexa 3 la Procesul verbal  de recepție a lucrărilor efectiv efectuate nr.26 din 
15.02.2022 și cu anexarea unei Liste a neconformităților indicate în Procesul verbal  de control  nr.PV-AST-2020-00672 
din 22.10.2020.

Procedura de recepție fiind efectuată potrivit pct.13.4 și pct.13.5 din Contractul de antrepriză.

S-a constatat neexecutarea Contractului de antrepriză nr.18/21-86 din 03.12.2018, în valoare de 135,324.16 MDL, 
motivul neexecutării fiind neonorarea obligațiunilor asumate de antreprenorul contractat – SRL Ecotehlider, care 
a abandonat contractul, prin refuzul executării lucrărilor de reparație a drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca 
km 0.00-km 17.50, întru finalizarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni-Cetire-
ni-Alexeevca”. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional 
privind rezilierea contractului de antrepriză nr.18/21 din 03.12.2018 de execuție a lucrărilor la obiectul  ” Reparația 
drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50”, cu suma nevalorificată care constituie 135,324.16 lei, 
inclusiv TVA.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Ecotehlider 18/42 19.04.2022 (-) 172,190.89 (-) 206,629.07

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 14 din 22.12.2021 

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Durlești
Localitate Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO 1007601009679
Adresa Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon 022 58 44 78
Număr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet www.durlesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Saran Eleonora

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări 

publice
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 433 448.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21036634

Link-ul:https://mtender.gov.md/tender/ocds-b3wdp1-
MD-1614245256744

Data publicării anunțului de participare 25.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

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

29.03.2021 

Denumirea operatorului economic SRL,,NOUCONST” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 8-AP 

Data: 14.04.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 2 096 887,08
 Inclusiv TVA: 2 516 264,50

 
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului de valabilitate a contractului 
pînă la data de 31.12.2022

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizitiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante ----
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu situația epidemiologică din Republica Moldova, avînd în vedere că Adminis-
trația Publică Locală Durlești a activat în regim special, iar condițiile climatice sunt nefavorabile 
pentru executarea lucrărilor de reparație a unor sectoare de drum. 

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

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.8-AP din 14.04.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungire atermenului de 
valabilitate a contractului pînă la data de 31.12.2022.  

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,,Nouconst” 18-AP 22.12.2021 2 096 887,08 2 516 264,50
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 29 din 05 mai 2022  
 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Chișinău-gaz”
IDNO 1003600066037
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 

38
Numărul de telefon/fax +373 22 578 010
Adresa de e-mail ale entității contractante anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.chisinaugaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activități licențiate: distribuția gazelor natu-
rale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Lot Denumirea bunurilor/servici-

ilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solic-

itată, Standarde 
de referință

Valoarea estimată 
fără TVA

1 72212100 -
Servicii de dezvoltare a „Bazei 
de date - Carta electronică a 
întreprinderii - ARCGIS”

Conform 
docu-
men-

tației de 
atribuire 
(caietului 
de sarci-

ni)

 Conform 
documen-

tației de 
atribuire 
(caietului 
de sarcini)

Conform doc-
umentației de 
atribuire (caietului 
de sarcini)

1 666 666,67 MDL

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 666 666,67 MDL
 
 
 
 
 

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

R Nu

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

R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul economic / tehnic
Criteriul de atribuire aplicat R Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor 

de calificare
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD 114 (0101000)

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Anul calendaristic 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

-

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Mai 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Mai 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA)
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Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 30 din 05 mai 2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SRL ”Chișinău-gaz”
IDNO 1003600066037
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 

38
Numărul de telefon/fax +373 22 578 010
Adresa de e-mail ale entității contractante anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.chisinaugaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.

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

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoa-
rele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Activități licențiate: distribuția gazelor natu-
rale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Lot Denumirea bunurilor/servici-

ilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solic-

itată, Standarde 
de referință

Valoarea 
estimată fără TVA

1 72212100 -

Servicii de dezvoltare a „Bazei 
de date - Arhiva electronică a 
întreprinderii pe sectoare, ale 
mun. Chișinău”

Conform 
docu-
men-

tației de 
atribuire 
(caietului 
de sarci-

ni)

 Conform 
documen-

tației de 
atribuire 
(caietului 
de sarcini)

Conform doc-
umentației de 
atribuire (caietului 
de sarcini)

1 666 666,67 MDL

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 666 666,67 MDL
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

R Nu

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul economic / tehnic
Criteriul de atribuire aplicat R Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor 

de calificare
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

MD 114 (0101000)

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Anul calendaristic 2022

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

-

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Română

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Mai 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Mai 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA)

Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea  furnizorului de Panouri cu loc pentru contoare pentru reconstrucţia PDE 0,4 kV 
în blocurile locative    prin  procedura de achiziție licitație de mică valoare 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

8. Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 
   

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor so-

licitate

Unitatea 
de măsură Cant.

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fieca-

re lot în parte), lei

1 Lotul 1

31213100-3

Panouri cu 4 locuri pentru 
contoare pentru recon-

strucţia PDE 0,4 kV în blo-
curile locativ

PE-03-4

un. 1 Conform caietului de 
sarcini 4 800

1 Lotul 2

31213100-3

Panouri cu 9 locuri pentru 
contoare pentru recon-

strucţia PDE 0,4 kV în blo-
curile locativ

PE-03-9

un. 4 Conform caietului de 
sarcini 23 100

1 Lotul 3

tel:%2B373%20251%2024279
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31213100-3

Panouri cu 12 locuri pentru 
contoare pentru recon-

strucţia PDE 0,4 kV în blo-
curile locativ

PE-03-12

un. 6 Conform caietului de 
sarcini 50 000

1 Lotul 4

31213100-3

Panouri cu 16 locuri pentru 
contoare pentru recon-

strucţia PDE 0,4 kV în blo-
curile locativ

PE-03-16

un. 7 Conform caietului de 
sarcini 70 400

1 Lotul 5

31213100-3

Panouri cu 21 locuri pentru 
contoare pentru recon-

strucţia PDE 0,4 kV în blo-
curile locativ

PE-03-21

un. 6 Conform caietului de 
sarcini 154 000

Valoarea estimativă totală un. 24 302 300

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe  loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

13. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform caietului de sarcini
Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

  Oligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pentru fiecare lot 
în parte și corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Nu se aplică 
 
 
22.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

24.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  prin intermediul SIA “RSAP”.

25.Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

26.Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

        Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

27.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu aplică

30.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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31.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu 
aplică.

32.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

33.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

34.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:05.05.2022

1. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

 
35.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

36.Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

37.Informația privind garanțiile solicitate: 

38.Alte informații relevante: ______________________________________________________
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