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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 24.07.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa or. Orhei, str. V. Mahu 160

Numărul de telefon/fax 076700406

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 Violeta Morari, 076700406, violeta.morari@bk.ru

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

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

www.achizitii.md

www.orhei.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45261900-
3

Lucrări de reparație a 
acoperișului la IPET nr. 12 

din oraș
1 buc Reparația acoperișului la IPET nr. 

12 din oraș 2 613 185,00

2 45200000-
9

Lucrări de reparație a 
fațadei la IPET nr. 12 din 

oraș
1 buc Reparația fațadei la IPET nr. 12 din 

oraș 2 064 370,00

TOTAL 4 677 555,00

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

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

Nu

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

August 2020

http://www.orhei.md
mailto:violeta.morari@bk.ru
http://www.achizitii.md
http://www.orhei.md
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.52  din  14.07.2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 212296, 022 746249

E-mail dragalin@asd.md

Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Drăgălin Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 
locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate 
teritorial în raioanele Soroca, Florești

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247

Data publicării: 26.06.2020

Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/14747

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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3

https://e-licitatie.md/contract-notice/14747
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247 din 03.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire
SC,,Dromas-Cons”S.R.L.

IDNO 1003600107905

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1

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, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lucrări de întreținere periodică a 
drumurilor publice locale, comunale 
și străzi (în limita localităților) 
amplasate teritorial în raioanele 
Soroca, Florești

45200000-9 1   06-14/284 din 
14.07.2020 80 716 654,30

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

https://e-licitatie.md/organizatii/981
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.53  din  14.07.2020                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 212296, 022 746249

E-mail dragalin@asd.md

Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Drăgălin Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 
locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate 
teritorial în raioanele Glodeni, mun.Bălți

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1591257316119

Data publicării: 30.06.2020

Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/14758

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 4

https://e-licitatie.md/contract-notice/14758
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1591257316119 din 03.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire
S.R.L.,,Nouconst□

IDNO 1005600012120

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Mun. Chișinău, str. Petricani, 94

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 întreținere periodică a 
drumurilor publice locale, comunale 
și străzi (în limita localităților) 
amplasate teritorial în raioanele 
Glodeni, mun.Bălți

45200000-9 1   06-14/285 din 
14.07.2020 44 394 169,03

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 212296; 022 746249

E-mail dragalin@asd.md

Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Drăgălin Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări 

Obiectul de achiziție
Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile 
publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al 
republicii, Lotul I, Lotul II

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1591343201047

Data publicării: 05.06.2020 

Link:  https://e-licitatie.md/contract-notice/14793   

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

https://e-licitatie.md/contract-notice/14793
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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. ocds-b3wdp1-MD-1591343201047 din 08.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L.”Rutador”

IDNO 1004600021987

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451

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 executare a marcajului 
orizontal pe drumurile publice 
naționale amplasate teritorial în zona 
de centru al republicii, Lotul I, Lotul II

45233221-4 1 06-14/296 din 
16.07.2020

Lot I 11 338 900,96

Lot II 4 891 670,41

Total

16 230 571,37
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.3  din 10.07.2020_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Academia de Studii Economice

Localitate m.Chișinău 

IDNO 1007600005951

Adresa str.Bănulescu Bodoni, 61

Număr de telefon/fax 022-402-920

E-mail achizitii.ase@gmail.com

Adresa de internet www.ase.md

Persoana de contact Mînăscurtă Constantin

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Instituție publică de învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM

Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 01.06.2020

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1590994698788

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: 11

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 11

file:///D:\My%20Documents\Documents\ocds-b3wdp1-MD-1590994698788
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de evaluare 
a grupului de lucru nr. _5_ din 23.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire SC ”P.V. CONST-SERVICE” SRL

IDNO 1004600070745

Date de contact 

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

m.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, 79/2

Email: const2005@list.ru

022-28-80-83 / 28-86-81

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 reparații interioare ]n blocul 
de studii D al ASEM 45400000-1 1 04/20 din 

06.07.2020 762672

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziție publică

Nr.01/20 din 17 iulie 2020.   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1012601000203

Adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Număr de telefon 022 820632

Număr de fax 022 820600

E-mail oficial ionitelludmila@gmail.com

Adresa de internet www.ani.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Ionițel Ludmila, Emilia Ristic

022 820 632; 820 630

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Autoritate contractantă 

Controlul integrității
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare (NFP)

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

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

1. Legea nr.131/2015 privind achizițile publice, art. 56 alin. (1), 
lit. c); 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 668/2016 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la  achizițiile publice folosind procedura 
de negociere, pct.116 alin. (3);

3. Hotărîrea Guvernului nr. 228/2020 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemu-
lui informațional automatizat “e-Integritate”, pct. 3 și pct. 
36; 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 183/2019 cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al Sistemului informational automati-
zat “e-Integritate”, pct. 21 – 23.

Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de administrare tehnică, de mentenanță adaptivă și 
perfectivă a SIA “e-Integritate”

Cod CPV 72000000-5

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu este cazul

Nr. oferte primite
Total: 1

 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.01/20 din 01 iulie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică

IDNO 1003600096694

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Chișinău, PMAN, 1

Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Servicii de administrare tehnică, de 
mentenanță adaptivă și perfectivă a 
SIA “e-Integritate”

72000000-5
Servicii 

1

Nr.39/20

din 02.07.2020
819400.00

3. Alte informații:

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

Nu        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21021605 din  22 .07.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600150783

Adresa mun.Chișinău, str.N.Testemițanu, 29

Număr de telefon/fax 022 403 697

E-mail achizitiipublicescr@gmail.com

Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact Dorina Mamaliga

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD

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

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

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație în Laboratorul de investigații - 
REPETAT

Anunțul de participare
Nr.: 21021605

Data publicării: 26.03.2020

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21021605

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

Nr. oferte primite

Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu sunt 

Pe cale electronică: 5

http://www.scr.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21022282/
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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. 156/20 din 24.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC Darconstruct MRVD SRL

IDNO 1003600167750

Date de contact 

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

MD-2044, mun. Chisinau str.P.Zadnipru

2/2, ap.40 

Telefon: 022 33 90 84

E-mail: darii_13@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1. Lucrări de reparație în 
Laboratorul de investigații 45453000-7 1 Lot 06-1/95 din      

22.07.2020 5866735,68

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da □        

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8 din 21.07.2020               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție și Pază de Stat

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601001104

Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26

Număr de telefon/fax 022 250-934

E-mail achizitii@spps.md

Adresa de internet www.spps.md

Persoana de contact Mariana MAGLA

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii 
statului

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Anvelope și jante

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1591960560437

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1591960560437?tab=contract-notice

Data publicării/transmiterii: 12.06.2020

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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 3

mailto:achizitii@spps.md
http://www.spps.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. 18  din 02.07.2020 s-a decis atribuirea contractelor de achiziții publice/acordului-cadru următorilor 
ofertanți:

Denumire Tris SRL

IDNO 1003600005377

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
tris@tris.company.md, 069379810

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. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO)

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 
TVA, leiCod CPV

1 Lotul nr. 1 - Anvelope și jante 34350000-5 - 73 din 
09.07.2020 249 566,67

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din__23.07.2020__

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Bîrnova

Localitate s.Bîrnova, r.Ocnița

IDNO 1007601009152

Adresa s.Bîrnova, r.Ocnița

Număr de telefon/fax 027154377; 027154577/ 027154507

E-mail birnova.apl@gmail.md

Adresa de internet

Persoana de contact Primar – Scutelnic Valeriu

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □  

Lucrări □

Obiectul de achiziție Procurarea mijlocului de transport

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1594211055166

Data publicării:08.07.2020

Link:

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:

De la operatori economici dintr-un alt stat:

Pe cale electronică:1
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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 _17.07.2020_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL DAAC Autotest

IDNO 1002600052477

Date de contact 

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

mun.Balți str.Ștefan cel Mare 152

023188800; 023127454

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 Procurarea mijlocului de transport 34100000-8 1 buc Nr.21 din 
20.07.2020 215740,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


21

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4728 IULIE 2020, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 61/20 AA din 23.07.2020   

                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600024700

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

Număr de telefon/fax 022 504714; fax: 022 226438

E-mail asp@asp.gov.md

Adresa de internet 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 implică 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

Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de Abonament și Suport pentru software 
”IBM Informix Enterprise Edition”

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1590575452498
Data publicării: 27.05.2020
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1590575452498?tab=contract-notice 

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

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590575452498


22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4728 IULIE 2020, MARȚI

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. 154/20 din 02.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. ”Accent Tehno”
IDNO 1002600037469
Date de contact 

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

str. Armenească, 30, mun. Chişinău; 

022-577988; tehno@accent.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu  

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, lei inclusiv 
TVA

1
Servicii de Abonament și Suport pentru 
software ”IBM Informix Enterprise 
Edition”

72261000-2

Conform 
Anexei nr. 1 
la Anunț de 
participare

Nr. 612 

din 23.07.2020
4 288 032,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu      

-

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007600000794

Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165

Număr de telefon/fax 022-205-221

E-mail achiziții@usmf.md

Adresa de internet www.usmf.md

Persoana de contact Mariana Ciorba

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Reactivi și consumabile de laborator pentru activitatea 
științifică

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1587029359985

Data publicării: 16.04.2020

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21022138/

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: 13

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 13

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 13

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587029359985
https://achizitii.md/ro/public/tender/21022138/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 42 din 07.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Bio Analitica” SRL

IDNO 1015600017171

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Podul Înalt 20/2, of. 10, tel. 068612754

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 □      

 

Denumire ”GBG-MLD” SRL

IDNO 1015600017171

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Tighina 65, tel. 022 54-91-20

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 □      

 

Denumire ”Profilabdiagnostic” SRL

IDNO 1009600045502

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 47, of. 8, tel. 079551242

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 □      

 

Denumire SC ”Repromed” SRL

IDNO 1005600054977

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 29/1, tel. 022 263-888

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
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Denumire ”Biosistem MLD” SRL

IDNO 1010600028048

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Albișoara 16/1, of. 7, tel. 022 808-719

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 □      

 

Denumire ”Ecochimie” SRL

IDNO 1002600052156

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, of. 85, tel. 022 109-111

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 □      

 

Denumire ”Lismedfarm” SRL

IDNO 1003600113573

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Muncești 167/B, tel. 079681005

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 □      

 

Denumire ”Mic-Tan” SRL

IDNO 1002600038282

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Independenței 44, of. 34, tel. 022 202-493

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 □      

 

Denumire ÎCS ”Nitech” SRL

IDNO 1006600023491
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
mun. Chișinău, str. Hristo Botev 5/3, tel. 022 920-220

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 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 (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. 1 din 23.07.2020                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni

Localitate Or. Strășeni

IDNO 1003600158309

Adresa str. T. Ciorbă 11/1

Număr de telefon/fax 023722448

E-mail srstraseni@ms.md/ap.spitalulstraseni@gmail.com

Adresa de internet -

Persoana de contact Cristina MĂMĂLIGĂ - 067 412 225

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Tipul autorității contractante - Instituție publică.

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri     

Obiectul de achiziție

Ascensor de tip spitalicesc, inclusiv demontarea celui existent, 
proiectarea, montarea, reglarea, înregistrarea și darea în 
exploatare a instalației noi de ascensor în cadrul IMSP Spitalul 
Raional Strășeni

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1591685866187

Data publicării: 09.06.2020

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1591685866187?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut, corespunderea documentației tehnice 
și de atribuire

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 

Nr. oferte primite

Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1591685866187
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1591685866187?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1591685866187?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. 01 din 25.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. ”LIFT MONTAJ” SRL

IDNO 1016600015923

Date de contact 

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

Adresa: MD-2036, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul 
Manole, 6/2, telefon/ fax: 022-477-100; 022-477-105, e-mail/ 
pagina web: www.liftmontaj.md, office.liftmontaj@yahoo.
com.

Întreprindere mică sau mijlocie mijlocie

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, fără 
TVA

1

Lot 1, Ascensor de tip spitalicesc,  inclusiv 
demontarea celui existent, proiectarea,  
montarea, reglarea,  înregistrarea și darea 
în exploatare a instalației noi de ascensor 
în cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni

42400000-0 2 Buc. Nr. 16 din 
23.07.2020 580 000,00

Total: 580 000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu        

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).

http://www.liftmontaj.md
mailto:office.liftmontaj@yahoo.com
mailto:office.liftmontaj@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
din 23.07.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152743
Adresa Vadul lui Vodă,80
Număr de telefon/fax 022-477266
E-mail Amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact Eugenia Danu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor 
medicale

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru      

Lucrări
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală în IMSP AMT Ciocana, obiectul 

CCD, mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80

Anunțul de participare
 ocds-b3wdp1-MD1592040683742
Data publicării: 13.06.2020
Link:   ocds-b3wdp1-MD-1592040683742

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut •
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate                    
Licitație electronică •

Nr. oferte primite
Total: 7

Pe cale electronică: 7

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.22.04.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire SRL  Foreco Group
IDNO 10146000328051016600017477
Date de contact

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Mun. Chișinău,bd.Dacia 2 ap.39

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

Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, (în lei)

inclusiv TVA

1

Lucrări de reparație capitală 
în IMSP AMT Ciocana, 
obiectul Centrul Consultativ 
Diagnostic, mun. Chișinău str. 
Vadul lui Vodă 80

4500000-7 Buc.
1

147

din 21.07.2020
1 147 618.97

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575639384025
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575639384025


30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4728 IULIE 2020, MARȚI

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 (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

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

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1589274110499/01 din 24.07.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Fălești

Localitate or.Fălești,

IDNO 1007601009347

Adresa str. Ștefan cel Mare, 50

Număr de telefon/fax +37325922915

E-mail sectiaeconomie_fl@mail.ru

Adresa de internet http://cr-falesti.md/ 

Persoana de contact Prodan Alexandr

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Administrație Publică Locală de nivelul II,_promovarea 
intereselor și soluționarea problemelor populației unității 
administrativ teritoriale 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție ”Lucrări de reparatie a drumului L251 Drum de acces spre satul 
Hîtrești 

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1589274110499   

Data publicării: 12.05.2020 

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1589274110499?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: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589274110499
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589274110499
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589274110499?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589274110499?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1589274110499/01 din  03.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IPS ”CORSAG” SRL 

IDNO 1004600029396 

Date de contact 

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

s. Parcova, r-nul Edineț, corsagsrl@mail.ru, sergiu.
marchici@corsag.md 069505916, 0692001399

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 reparatie a drumului L251 
Drum de acces spre satul Hîtrești` 45200000-9 1/buc 40 din 

14.07.2020 3 717 042,53 

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589274110499
mailto:corsagsrl@mail.ru
mailto:sergiu.marchici@corsag.md
mailto:sergiu.marchici@corsag.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1585310694407/01 din 24.07.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Fălești

Localitate or.Fălești,

IDNO 1007601009347

Adresa str. Ștefan cel Mare, 50

Număr de telefon/fax +37325922915

E-mail sectiaeconomie_fl@mail.ru

Adresa de internet http://cr-falesti.md/ 

Persoana de contact Prodan Alexandr

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Administrație Publică Locală de nivelul II,_promovarea 
intereselor și soluționarea problemelor populației unității 
administrativ teritoriale 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului L258 – Sarata Nouă – Ciolacu 
Nou- Pocrovca” (repetat)

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1585310694407    

Data publicării: 27.03.2020 

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1585310694407?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: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 7

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 7

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585310694407
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585310694407
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585310694407?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585310694407?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1585310694407/02 din   12.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IPS ”CORSAG” SRL 

IDNO 1004600029396 

Date de contact 

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

s. Parcova, r-nul Edineț, corsagsrl@mail.ru, sergiu.
marchici@corsag.md 069505916, 0692001399

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 reparație a drumului L258 – 
Sarata Nouă – Ciolacu Nou- Pocrovca” 
(repetat)

45200000-9 1/buc 41 din 
21.07.2020 11 001 167.35

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585310694407
mailto:corsagsrl@mail.ru
mailto:sergiu.marchici@corsag.md
mailto:sergiu.marchici@corsag.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   38   din  24.07.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or. Vadul lui Vodă

Localitate mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă

IDNO 1007601010194

Adresa Str. Ștefan cel Mare, 60

Număr de telefon/fax 022-417-273

E-mail aplvadulluivoda@gmail.com

Adresa de internet www.vaduluivoda.md

Persoana de contact Moroșanu Ana, specialist

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Nu se aplică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația străzii Bucovinei. Plombarea străzilor din or. Vadul 
lui Vodă (Repetat)

Anunțul de participare
Nr.: 21025590

Data publicării: 2 iulie 2020

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1593696007390?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu  

Nr. oferte primite

Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593696007390?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593696007390?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. 38 din 20.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Denumirea oficială: SA “Edilitate”

IDNO 1003600045544

Date de contact 

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

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, 

str. Mihai Eminescu, 49

e-mail: edilitate@mail.ru

Telefon: 022-22-44-68

Întreprindere mică sau mijlocie Mixtă

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reparația străzii Bucovinei. Plombarea 
străzilor din or. Vadul lui Vodă (Repetat) 45233142-6 1 buc. Nr.51 din 

21.07.2020 583 881,55

Loturile atribuite:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului

Valoarea contractului Termenul de valabilitate a 
contractuluifără TVA cu TVA

1
SA “Edilitate”

1003600045544 51 21.07.2020

486 567,96 583 881,55

31.12.2020

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

2. Alte informații:

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

Nu    

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

Nu     

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01  din 22 iulie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hîncești, str. M. Hincu, 126
Număr de telefon 068101202
Număr de fax 026922058
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet www.hincesti.md
Persoana de contact Lupașcu Simion

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitatie deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1579675236829
Data deschiderii ofertelor 12.02.2020
Nr. BAP  SIA RSAP
Data publicării în BAP 22.01.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

Nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție De antrepriză 

Obiectul de achiziție Lucrări de întretinere a drumurilor locale pe teritoriul 
raionului Hîncesti (pe timp de vară)

Cod CPV 45233141-9
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu +

Da □

mailto:hincesti.achizitii@gmail.com
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: Proprii
Data deciziei de atribuire a contractului 17.03.2020

Operatorului economic cîștigător SRL „Solcoci Prim”, s. Micăuți, r-nul Strășeni

Date de contact ale  operatorului economic Tel - 069502413, e-mail- solcociprim@gmail.com

Nr. contract de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1579675236829/51

Data contract de achiziție 24.03.2020

Valoarea contractului de achiziție 4 780 473,84 lei
Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 8 luni

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului+  

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  +

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea   131  din 03.07.2015, art. 76, al. 7                                                                                                  

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 0 lei
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu +

Da            

                                                                                           

Alte informații relevante

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

Deși au participat 5 Operatori economici, grupul de lucru pentru achiziții a anulat procedura, deoarece ofertanții 
SRL „Solcoci Prim”, SRL „Badprim” Î.M. și  SRL „Trame Trans” nu au întrunit condițiile pentru experiența similară 
și s-au descalificat. 

La 18.02.2020  SRL „Solcoci Prim” a depus contestație la  Agenția Națională pentru     Soluționarea Contestațiilor.
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După examinarea contestației, deși totalmente nu a fost de acord, dar s-a conformat cu decizia ANSC nr. 03D-
158-20 din 16.03.2020 , grupul de lucru prin decizia sa  nr.  ocds-b3wdp1-MD-1579675236829 din 17 martie 2020 
a decis atribuirea contractului de achiziție publică SRL „Solcoci Prim”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lucrările de întreținere a drumurilor locale au demarat cu întîrziere, iar SRL „Solcoci Prim” a demonstrat, că nu 
dispune de tehnica și echipamentul necesar pentru a executa lucrările respective. Avînd necesităti urgente de 
profilare, curățare a rigolelor înămolite, alte lucrări, conducerea și specialiștii SRL „Solcoci Prim” nu reacționează 
la apelurile telefonice, mesagele electronice ale Consiliului raional. Deoarece nu și-au onoraț obligațiunile 
contractuale, SRL „Solcoci Prim” a fost informață despre eventuala reziliere a contractului respectiv prin demersele 
nr. 02/1-20/1-237 din 21.05.2020 și 02/1-20/1-340 din 08.07.2020.

Însă concluzii nu s-au manifestat și se continuă neexecutațarea lucrărilor  de  întreținere a drumurilor, pînă la 
moment nu s-a prezentat nici un proces-verbal de executare a lucrărilor, deaceia SRL „Solcoci Prim”a fost invitată 
oficial să semneze acordul adițional de reziliere al contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1579675236829/51 din 24 
martie 2020 privind  achiziționarea  lucrărilor  de  întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncesti 
(pe timp de vară). 

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

Din motiv, că SRL „Solcoci Prim” nu- și onorează obligațiunile contractuale, se încetează acțiunea și se micșorează 
valoarea contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1579675236829/51 din 24 martie 2020 privind  achiziționarea  
lucrărilor  de  întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncesti (pe timp de vară) la suma de 3 480 
473,84 lei. Valoarea contractului modificat constituie 1 300 000 lei, inclusiv TVA.

I. Rezultatele examinării:

    În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1579675236829/51 din 24 martie 2020 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 01  din 22 
iulie 2020 privind:

1. micșorarea valorii contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1579675236829/51 din 24 martie 2020 la  
achiziționarea  lucrărilor  de  întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncesti (pe 
timp de vară) la suma de 3 480 473,84 lei. Valoarea contractului modificat constituie 1 300 000 
lei, inclusiv TVA.

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
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ___/20 din __________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața V. Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 2-96-82
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@gmail.com
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Denis Gudumac, specialist în achiziții publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. Procedurii

Link MTender

ocds-b3wdpl-MD-1553170562987

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1553170562987?tab=awards

Data deschiderii ofertelor 16 aprilie 2019
Nr. BAP  Publicat în MTender și achizitii.md
Data publicării în BAP Publicat în MTender și achizitii.md
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Denumirea licitației: Reconstrucția sistemului de 
aprovizionare cu apă a or. Dondușeni în cadrul 
proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu 
apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, 
Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)

Lotul:

Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. 
Dondușeni (după Calea Ferată)

Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

mailto:adrnord@gmail.com
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Sursa de finanțare Fondul Național de Dezvoltare Regională

Data deciziei de atribuire a contractului Nr. 55 din 17 iunie 2019
Operatorului economic câștigător SC„Foremcons” SRL cu sediul social în mun. 

Chișinău str. Pădurii 8, of.308 cod fiscal 1005600001878, 
reprezentată prin Dumitru AXENTII director, în calitate de 
Antreprenor

Date de contact ale  operatorului economic Telefon: 022-73-83-18

Mobil: 068-77-11-11
Nr. contract de achiziție 141

Data contract de achiziție 25 iunie 2019

Valoarea contractului de achiziție 2 659 380, 35 lei cu TVA

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execuție 9 (nouă) luni și cinci (zile) calendaristice

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂREA Nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

Valoarea modificărilor Micșorare cu 381 502,06 lei cu TVA
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu 

Alte informații relevante

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

Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. Dondușeni (după Calea Ferată) care rezultă din contractul nr. 
141 din 25 iunie 2019 sunt de următoarele tipuri:

DEVIZ  LOCAL - Rețele exterioare de alimentare cu apă (marca REA)
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Lucrările care vor fi excluse se referă la: 

1. Lucrări de construcții generale – nisip- 1 384  m3

2. Montarea în pămînt a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrică, avînd diametrul  de 125-150 mm 
(Țeava din oțel d=159x4mm) -5  m

3. Montarea în pămînt a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrică, avînd diametrul  de 125-150 mm 
(Țeava din oțel d=125x4mm) – 0,3 m

4. Montarea în pămînt a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrică, avînd diametrul  de 50-100 mm 
(Țeava din oțel D100) – 0,3 m

5. Montarea în pămînt a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrică, avînd diametrul  de 50-100 mm 
(Țeava din oțel D50) –1m

6. Tub de protecție din țeavă de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei avînd Dn 
273x8 mm(Manta țevii din oțel d=273x7) – 68 m

7. Tub de protecție din țeavă de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei avînd Dn 
219x8 mm(Manta țevii din oțel d=219x4) – 110 m

8. Tub de protecție din țeavă de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei avînd Dn 
219x8 mm(Manta țevii din oțel d=159x4) – 80 m

9. Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu aggregate mărunte, executat la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere 
manuală-222  m2

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma examinării proiectului tehnic  comisia constată necesitatea modificării documentației tehnice, volumele 
cărora sunt mărite și incluse eronat în caietul de sarcini la lucrările de construcție-montaj la obiectul “Reconstrucția 
sistemului de aprovizionare cu apă în or. Dondușeni(după calea ferată)”, efectuată în cadrul proiectului :”Modernizarea 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Târnova (etapa 
I)”. Acestea sunt expuse în procesul- verbal de constatare a comisiei din 01 iunie 2020.

  

Actul se anexează la acordul adițional.

lucrările care se exclud sunt în valoare de 381 502,06  lei cu TVA

Lista lucrărilor ce se exclud este specificată în devizele antreprenorului care se anexează la acordurile adiționale.

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va exclude din contract execuția lucrărilor în 
valoare de 381 502,06  lei cu TVA.

V. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

Comisia formată din reprezentanții beneficiarului proiectului Primăria or.Dondușeni-Primarul, managerul de proiect, 
proiectantul, antreprenorul general, și responsabilul tehnic au întocmit actul de constatare din 01 iunie 2020 privind 
excluderea unor lucrări din contractul nr. 141 din 25.06.2019.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 107/20 din 16.07.2020 a fost  
încheiat acordul  adițional Nr. 1 din  16.07.2020 privind:
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Prin prezentul acord, se micșorează cu 381 502,06  lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 
4.1. al acestuia care va avea următorul conținut -  Punctul 4.1 Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă 
obiectul prezentului contract este de 2 277 878,29 lei cu TVA (două milioane, două sute șaptezeci și șapte mii, opt 
sute șaptezeci și opt lei, 29 bani) inclusiv TVA. 

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

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

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

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

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

de achiziții publice

Nr. 1 din 22.07.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni
Localitate Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
IDNO 1007601010921
Adresa Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon 024323088; 024323180
Număr de fax 024322650
E-mail oficial olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru 
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Apetrii Olga, 079103903, olga.apetrii@mail.ru 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției ”Întreținerea curentă și reparație a drumurilor publice 

locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni, 
pe timp de iarnă”

Cod CPV 90600000-3
Valoarea estimată a achiziției 504716,39
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1576491076569
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576491076569?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 16 decembrie 2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

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

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

Nu √    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat √     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

31 decembrie 2019

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
mailto:olga.apetrii@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576491076569?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576491076569?tab=contract-notice
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Denumirea operatorului economic SA „Drumuri Căuşeni”, Republica Moldova, str. 
Șoseaua Tighinei, 2/A, MD-4301

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3
Data: 03.01.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 420596,99 lei
Inclusiv TVA: 504716,39 lei

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție La necesitate pe parcursul anului 2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  √

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art 76 alin. 7, pct.2) lit. a), b), 

c) și pct. 4).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Modificări anterioare nu au fost.

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În scopul întreținerii curente și reparație a drumurilor publice locale pe parcursul anului 2020 pe 
timp de iarnă, s-au achiziționat serviciile necesare în sumă de 504716,39 lei.

Amploarea serviciilor achiziționate prin Cererea Ofertelor de Prețuri prevede executarea serviciilor 
contractate cu SA „Drumuri Căuşeni”.

          În procesul executării serviciilor nu s-au prevăzut condițiile meteorologice al anului curent care 
a fost mai blînd ca statistica medie al condițiilor climaterice din ultimii ani. Astfel, a fost întocmit un 
Deviz Local de Excludere aprobat, prin care se exclude din lista cantităților de servicii contractate 
următoarele volume de lucrări, după cum urmează:

- Răspîndirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu autospeciala KM 800 
C, AD-405A (65115): 70 g/m2 – 924,35 m2 care constituie conform oferta căștigătoare suma de 
49731,777 lei;

- Curățirea părții carosabile de zăpadă cu buldozer, grosimea stratului de 0,5 m – 10,00 
km care constituie conform oferta căștigătoare suma de 1710,000 lei;

- Curățirea solurilor de zăpadă pe acostamente cu autogreider cu 1 trecere – 100,0 km 
care constituie conform oferta căștigătoare suma de 20456,390 lei;
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Inclusiv:

- Cheltuieli de regie - 10425,234 lei;

- Beneficiu de deviz - 4939,404 lei;

- TVA - 17452,561 lei.

          Valoarea volumelor de lucrări decăzute din necesitatea executării acestora este calculată cu 
aplicarea prețurilor contractate și constituie - 104 715,37 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Serviciile estimate și contractate pentru întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale pe parcursul 
anului 2020 pe timp de iarnă, nu s-a executat din motive climaterice neprevăzute.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1 din 21.07.2020 a fost încheiat acordul adiţional 
privind micșorarea valorii contractului nominalizat cu suma de 104 715,37 lei (una sută patru mii șapte sute cincisprezece 
lei, 37 bani)

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA „Drumuri Căuşeni” 1 22.07.2020 87262,805 104715,37
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/A  din 21.07.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sect. Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007601009417

Adresa Str.Bulgară, 41

Număr de telefon 022271022

Număr de fax 022270260

E-mail dets_contracte@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact Matcovschi Angela

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii 21013663

ocds-b3wdp1-MD-1571905508447
Data deschiderii ofertelor 14.11.2019
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 24.10.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Legume și fructe, pentru trimestrul I al anului 2020 (Ianuarie, 
februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din 
subordinea DETS s. Centru

Cod CPV 03200000-3

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □
Da □

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

Data deciziei de atribuire a contractului 19.11.2019

O p e r a t o r u l u i 
e c o n o m i c 
cîștigător

Date de contact 
ale   operatorului 
economic

Nr. contract de 
achiziție

D a t a 
contract de 
achiziție

V a l o a r e a 
co nt ra c t u l u i 
de achiziție

Termen de 
valabilitate

Termen de 
execuție

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571905508447
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SRL Costodar 
Impex

1019600024858

069270644 46/A
26.11.2019 237 672,00 31.12.2020

01.01.2020-
31.03.2020

SRL Alim Total
1014600000912

022422111 47/A 26.11.2019 257 600,00 31.12.2020 01.01.2020-
31.03.2020

SRL Lovis Angro
1007600043788

079970029 48/A 26.11.2019 200 900,00 31.12.2020 01.01.2020-
31.03.2020

SRL Fabi&Lina
1010600028794

022479098 50/A 26.11.2019 46 569,60 31.12.2020 01.01.2020-
31.03.2020

SRL Meltan
1018600003955

079578246 51/A 26.11.2019 309 700,00 31.12.2020 01.01.2020-
31.03.2020

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art. 76 al. 7  
Valoarea modificărilor - 393 251,90

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante

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

 Denumirea 
a g e n t u l u i 
economic

Modificările efectuate după micșorarea cantității și valorii bunului

 

Denumirea 
produsului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar (cu 
TVA)

Suma

micșorată

 (cu TVA)   

SRL Costodar 
Impex Brocoli 1300 193,813 41,92 8 124,64

Rădăcină de 
țelină 1800 760,983 18,85 14 344,53

Tulpină de 
Țelină 1300 321,80 34,80 11 198,64

Mere proaspete 9500 73 6,32 461,36
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TOTAL: 34 129,17 

SRL Alim Total Cartofi 37000 10895 60,27 68 311,65

Sveclă roșie 6500 1674 3,94 6 595,56

TOTAL:  74 907,21

SRL  Lovis Angro Ceapă 6000 1477,90 6,50 9 606,35

Morcov 7000 2117,597 5,18 10 969,15

Banane 6000 2557,25 20,94 53 548,81

TOTAL:   74 124,31

SRL  Fabi&Lina Varză  8800 3462,195  5,29 18 315,01

TOTAL: 18 315,01   

SRL Meltan

Lămîie 2200 1024,199 23,50 24 068,68

Portocale 6000 3857,20 21,50 82 929,80

Mandarine 6000 3943,150 21,50 84 777,72

TOTAL: 191 776,20
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  La data de 11.03.2020 a fost  sistată activitatea instituțiilor de învățămînt din cauza situației excepționale 
instituită în legătură cu situația epidemiologică (Covid-19), nu afost folosită toată cantitatea contractată.

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

            La data de 11.03.2020 a fost  sistată activitatea instituțiilor de învățămînt din cauza situației excepționale 
instituită în legătură cu situația epidemiologică (Covid-19), nu afost folosită toată cantitatea contractată.

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractelor de achiziție publică/acordului-cadru 
Nr. 14/A din 21.07.2020, au fost încheiate acordurile  adiţionale    privind:  micșorarea cantității și valorii bunurilor.

1. Nr. 14/A/46 din 21.07.2020 - SRL Costodar Impex, privind: micșorarea sumei contractului cu – 34 129,17 
(treizeci și patru mii unu sută douăzeci și nouă,17 lei) de la 237 672,00  (două sute treizeci și șapte mii șase sute 
șasezeci și doi,00 lei) la   203 542,83 (două sute trei mii cinci sute  patruzeci și doi,83 lei).  

2. Nr. 14/A/47  din 21.07.2020 – SRL Alim Total, privind: micșorarea sumei contractului cu – 74 907,21 (șaptezeci 
și patru mii nouă sute șapte, 21 lei) de la 257 600,00 (Două sute cincizeci și șapte mii șase sute, 00 lei) la   182 692,79  
(Una sută optzeci și două mii  șase sute nouăzecizeci și doi, 79 lei).

3. Nr. 14/A/48  din 21.07.2020 - SRL Lovis Angro, privind: micșorarea sumei contractului cu –  74 124,31 (șaptezeci 
și patru mii una sută douăzeci și patru, 31 lei ) de la 200 900,00 (două sute mii nouă sute, 00 lei)  la   126 775,69  (una 
sută douăzeci și șase mii șaptezeci și cinci, 69  lei).

4.       Nr. 14/A/50  din 21.07.2020 – SRL Fabi&Lina, privind: micșorarea sumei contractului cu -   18 315,01 (optsprezece 
mii trei sute cinsprezece,01 lei ) de la 46 569,60 (patruzeci și șase mii cinci sute șasezeci și șase,60 lei)  la 28 254,59 
(douăzeci și opt mii două sute cincizeci patru, 59  lei). 5.       Nr. 14/A/51  din 21.07.2020 – SRL Meltan, privind: 
micșorarea sumei contractului cu -     191 776,20 (Una sută nouăzeci și unu mii șapte sute șaptezeci și șase,20 lei ) de 
la 309 700,00 (trei sute nouă mii șapte sute,00 lei)  la 117 923,80 (una sută șaptesprezece mii nouă sute douăzeci și 
trei, 80  lei). 

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.  12/S/07  din 20.07.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sect. Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007601009417

Adresa Str.Bulgară, 41

Număr de telefon 022271022

Număr de fax 022270260

E-mail dets_contracte@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact Matcovschi Angela

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii 21016753

ocds-b3wdp1-MD-1576760917975 
Data deschiderii ofertelor 24.01.2020
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 19.12.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de alimentarea elevilor din cadrul instituțiilor de 

învățămînt preuniversitar subordonate DETS s. Centru 
pentru perioada 01.02.2020-31.12.2020

Cod CPV 55500000-5
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576760917975
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 03.02.2020

Operatorului economic cîștigător  ÎM Piața  Centrală, 

Date de contact ale  operatorului economic 022-27-78-48, piatacentrala@gmail.com

Nr. contract de achiziție 21016753

ocds-b3wdp1-MD-1576760917975 
Data contract de achiziție 17.02.2020

Valoarea contractului de achiziție 6 122 314.00
Termen de valabilitate 31.12.2020

Termen de execuție 01.02.2020-31.12.2020
 

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art. 76 al. 7  
Valoarea modificărilor - 1 956 961,40

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

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

Denumirea agentului 
economic

Modificările efectuate după micșorarea  valorii contractului

Denumirea

produsului

Suma inițială

(cu TVA)

Suma micșorată

(cu TVA)

Î.M  Piața Centrala 

Gimnaziul nr. 7 656 409,50 224 449,70
Gimnaziul nr. 53 657 858,75 224945,25
Liceul Titu Maiorescu 379 416,75 129 736,05
Liceul Constantin Sibirschii 722 780,50 247 144,30
Liceul Vasile Lupu 537 462,50 183 777,50
Liceul Nicolae Sulac 1 560 276,50 533 513,90
Liceul Tehnologic 339 729,00 116 165,40
Școala auxiliară nr.7 300 529,50 102 761,70
Școala internat nr. 5 384 074,50 131 328,70
Școala internat nr. 3 583 776,50 63 138,90

Total: 1 956 961,40
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 11.03.2020 a fost  sistată activitatea instituțiilor de învățămînt din cauza situației excepționale instituită în 
legătură cu situația epidemiologică (Covid-19), pentru redirecționarea banilor pe alte articole.  

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

La data de 11.03.2020 a fost  sistată activitatea instituțiilor de învățămînt din cauza situației excepționale instituită în legătură 
cu situația epidemiologică (Covid-19), pentru redirecționarea banilor pe alte articole.  

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractelor de achiziție publică/acordului-cadru 
Nr. 12/S/07  din 20.07.2020, au fost încheiat  acordul  adiţional    privind:  micșorarea valorii contractului.

1. Nr. 12/S/07  din 20.07.2020 -  ÎM Piața Centrală, privind: micșorarea valorii contractului  cu   – 1 956 961,40 
(Un milion nouă sute cincizeci și șase mii nouă sute șasezeci și unu,40 lei ) de la  6 122 314,00  (șase milioane una 
sutădouăzeci și două mii trei sute paisprezece,00 lei) la  4 165 352,60  (patru milioane una sută șasezeci și cinci mii 
trei sute cincizeci și doi,60  lei).

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

Nr. 4  din 22 iulie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P.Liceul Teoretic Ion Creanga

Localitate mun. Soroca

IDNO 1013620000733

Adresa Mun. Soroca str. Calea Balțului, 87

Număr de telefon 023026544; 023023114

Număr de fax -----

E-mail oficial Ioncreanga87@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Țurcan Lilia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă V  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de alimentare a elevilor claselor I-IV pentru anul 

2020
Cod CPV 55524000-9
Valoarea estimată a achiziției 520800 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1576852957970
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1576852957970

Data publicării anunțului de participare 24.12.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

---

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

17 ianuarie 2020

Denumirea operatorului economic Î.M.Soroceanca

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 08
Data: 20 ianuaie 2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 520797,60 lei
Inclusiv TVA: neplatitor de TVA

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție Parcursul anului de învățământ 2020

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea privind AP nr.131 din 03.07.2015 art.76 p.(7) subp.(2)

a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Suma contractului se micșorează cu 154774,80lei.
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)

Servicii de alimentare a elevilor claselor I-IV pentru anul 2020 a fost în cadrul procedurii de achiziție nr.21016891 
ocds-b3wdp1-MD-1576852957970 din 15.01.2020. Cîștigător a fost Î.M. Soroceanca cu care s-a încheiat contractul 
nr.08 din 20 ianuarie 2020 cu valoarea de 520797,60 lei MD. După modificarea contractului s-a micșorat cu suma de 
154774,80 lei și are o valoare de 366022,80 lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma pandemiei COVID-19  a carantinei  de la 11.03.2020 până la 31.05.2020 și a procesului verbal din 22.07.2020 a 
grupul de lucru privind achizițiile publice copiii n-au fost alimentați

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.5 din 22 iulie 2020 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micșorarea contractului de achiziție

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.M.Soroceanca Nr. 08a Din 22 iulie 
2020

154774,80 lei Ne plătitor de 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. ___/20 din __________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața V. Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 2-96-82
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@gmail.com
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Denis Gudumac, specialist în achiziții publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. Procedurii

Link MTender

ocds-b3wdpl-MD-1553170562987

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1553170562987?tab=bids

Data deschiderii ofertelor 16 aprilie 2019
Nr. BAP  Publicat în MTender și achizitii.md
Data publicării în BAP Publicat în MTender și achizitii.md
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv. 

Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. 
Dondușeni (după Calea Ferată)

Cod CPV 45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu
Sursa de finanțare Fondul Național de Dezvoltare Regională

Data deciziei de atribuire a contractului Nr. 55 din 17 iunie 2019
Operatorului economic câștigător SC„Foremcons” SRL cu sediul social în mun. 

Chișinău str. Pădurii 8, of.308 cod fiscal 1005600001878, 
reprezentată prin Dumitru AXENTII director, în calitate de 
Antreprenor

Date de contact ale  operatorului economic Telefon: 022-73-83-18

Mobil: 068-77-11-11
Nr. contract de achiziție 141

Data contract de achiziție 25 iunie 2019

mailto:adrnord@gmail.com
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Valoarea contractului de achiziție 2 659 380, 35 lei cu TVA

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execuție 9 (nouă) luni și cinci (zile) calendaristice

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:
Tipul modificărilor operate Majorarea valorii contractului  

Temeiul juridic LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice

HOTĂRÂREA Nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

Valoarea modificărilor Majorare cu 311 520,67 lei cu TVA
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Da 

Micșorare a contractului cu 381 502,67 lei cu TVA prin 
acord adițional nr. 1 din 16.07.2020

Dare de seamă nr. 107/20din 16.07.2020
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, 
natura și amploarea serviciilor):
Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. Dondușeni (după Calea Ferată) care rezultă din contractul nr. 
141 din 25 iunie 2019 sunt de următoarele tipuri:

 

DEVIZ LOCAL – Rețele exterioare de alimentare cu apă (marca REA)

Lucrările care vor fi incluse se referă la: 

-Montarea în pămînt  a țevilor din polietilenă de presiune;

-Montarea fitingurilor prin electrofuziune;

-Montarea prin sudură electric a flanșelor sau pieselor de legătură din oțel;

-Săpătură mecanică cu excavatorul și manuală de pămînt;

-Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor  în straturi;

-Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a betonului de uzură la drumuri;

-Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare;

-Lucrări de descărcare a pămîntului în depozit;

-Strat de agregate naturale cilindrate;

-Strat de fundație sau reprofilare din piatră, etc.

Lista lucrărilor ce se includ este specificată în devizele antreprenorului care se anexează la acordul adițional.
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Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La solicitarea Primăriei or. Dondușeni Institutul “Acvaproiect” a studiiat situația în teren și suprapunerea cu 
documentația tehnică și s-a constatat necesitatea de a include lucrările menționate în devizele proiectantului care 
sunt anexate la ctul de constatare.

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificare contractului sunt: 

Pînă în anul 2016 str.D.Cantemir (stradă care se solicită a fi modificată) se afla la balanța Primăriei, ceea ce permitea, 
prin derogare de la proiect, trecerea străzii pentru construcția apeductului la discreția Primăriei pentru eficientizarea 
lucrărilor în proiect. Începînd cu anul 2017, str.D.Cantemir este transferată la balanța Consiliului raional Dondușeni, 
fiindu-i atribuit statutul de drum raional. În momentul avizării locurilor de traversare a străzii pentru reconstrucția 
rețelelor de apeduct, administrația raionului a solicitat insistent efectuarea lucrărilor expuse în strictă conformitate 
cu documentele de proiect, fără careva abateri.

Modificările care vor fi efectuate nu snt substanțiale și sunt necesare pentru finalizarea contractului-ca sistemul 
de apeduct să fie funcțional și cetățenii orașului Dondușeni să beneficieze de condiții cu acces îmbunătățit de apă 
potabilă.

Lucrările care se includ sunt în valoare de 311 520,67  lei cu TVA

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract execuția lucrărilor în 
valoare de 311 520,67  lei cu TVA.

VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice 
pot fi modificate fără organizarea unei noi procedure de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului, 
ca urmare a neglijenței executorilor de proiect (factor uman). Ceea ce ține de lucrările suplimentare 
secundare ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de proiect (anul 2007) 
aceste volume de lucrări nu erau necesare însă la moment anul 2020 perioada în care se implementează 
proiectul neexecutarea lor diminuează calitatea proiectului. Beneficiarul Primăria or. Dondușeni  a solicitat 
ca rețelele să fie prevăzute pe altă parte a străzii pentru a evita deteriorarea asfaltului (această stradă fiind 
de importanță raională). Având în vedere că Beneficiarul s-a adresat către Institutul de proiectare care a 
executat documentația tehnică să coordoneze modificări la o porțiune de apeduct de la str. Komarov până 
la str. Sovhozului în așa mod vor fi excluse trei treceri pe str. D. Cantemir (strada care din an.2017 conform 
modificărilor la nivel de țară din drum local s-a modificat în drum cu destinați raională). De asemenea 
acest lucrări nu au fost posibile de prevăzut în documentație deoarece din an.2007 până la implementarea 
proiectului în or. Dondușeni s-au efectuat lucrări de reconstrucție a drumurilor (asfaltare). Lucrările depistate 
în procesul de implementare a proiectului, cât și cele solicitate de Beneficiar ce vor asigura posibilitatea 
conectării tuturor potențialilor consumatori la rețelele de apă potabilă sunt inseparabile de lucrările de 
domeniul aprovizionării cu apă și scopul de bază a proiectului
b) schimbarea contractantului este imposibilă;
Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea 
lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminare 
acestora. În același sens atribuirea unui alt contract pentru lucrările suplimentare altui contractant va 
constitui un impediment la testarea, spălarea și dezinfectarea sistemului de apă înainte de finalizarea 
lucrărilor. Aceste lucrări au fost incluse în contractul inițial iar divizarea și executarea lor de 2 antreprenori 
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este imposibilă.
Condiții, modul în care vor fi executate lucrările ar putea fi diferite de procesul tehnologic aplicat de către 
contractantul inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, cea mai mare parte a lucrărilor 
suplimentare se intercalează fracționat cu cele deja contractate și executate.
c) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare 
nu depășește 15% din valoarea contractului iniţial;
Contractul inițial a constituit 2 659 380,35 lei cu TVA în urma micșorării acestuia cu 381 502,06 lei cu TVA 
care reprezintă 14,34% din contract, suma finală în urma acestui acord este de 2 277 878,29 lei cu TVA. 
Acordul de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului inițial dat fiind faptul că se majorează cu 
311 520,67 lei cu TVA ce constituie 13,67% din contractul micșorat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 108/20 din 16.07.2020 a fost  
încheiat acordul  adițional Nr. 2 din 16.07.2020 privind:

Prin prezentul acord, se majorează cu 311 520,67  lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 4.1. 
al acestuia care va avea următorul conținut -  Punctul 4.1 Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă 
obiectul prezentului contract este de 2 589 398,96 lei cu TVA (două milioane, cinci sute optzeci și nouă mii, trei sute 
nouăzeci și opt lei, 96 bani) inclusiv TVA. 

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

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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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00114

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de 
achiziţie BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice 
(cristaline), conform necesităților IMSP - beneficiari pentru 
anul 2021

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://capcs.md/anunturi-licitatii-1-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul 
de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie 
taxa de achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 02.09.2020 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.09.2020 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32408237

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 20/00096 din 04.08.2020 cu privire la achiziţia de Achiziționarea Echipamentelor Medicale 
pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 , cod CPV - 33000000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32408237
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Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32293713

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 20/00097 din 04.08.2020 cu privire la achiziţia de Achiziționarea Consumabilelor Medicale 
pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 , cod CPV - 33000000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32310616

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00120

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de 
achiziţie BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei
Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de 
coronavirus, conform necesităților IMPS Spitalul de 
Dermatologie și Maladii Comunicabile, pentru anul 2020

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://capcs.md/anunturi-licitatii-1-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul 
de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 05.08.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.08.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32425307

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32293713
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32310616
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32425307
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