
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Cuprins:
ACHIZIȚII PUBLICE

Anunțuri de intenție

Administrația Națională a Penitenciarelor ................................................................................................................................................ 5

Direcția generală educație și cultură al Consiliului raional Strășeni ................................................................................................ 9

Şcoala Profesională Nr.2 m.Cahul ...............................................................................................................................................................11

IMSP SR Telenești ..............................................................................................................................................................................................13

Primăria or.Codru..............................................................................................................................................................................................19

Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne .............................................................................................................................21

Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului Fălești ..................................................................................23

Agenția de Dezvoltare Regională Nord ....................................................................................................................................................25

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” ...........................................................................................................................29

Aparatul președintelui raionului Strășeni ................................................................................................................................................36

Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate ...................................................................................................................38

Anunțuri de atribuire

Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” ............................................................................................................................................... 102

Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” ............................................................................................................................................... 104

Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” ............................................................................................................................................... 106

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii ............................................................................ 108

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii ............................................................................ 111

Primăria or.Cimișlia ....................................................................................................................................................................................... 113

Primăria or.Cimișlia ....................................................................................................................................................................................... 115

Primăria or.Cimișlia ....................................................................................................................................................................................... 117

Primăria or.Cimișlia ....................................................................................................................................................................................... 119

Primăria or.Cimișlia ....................................................................................................................................................................................... 122

Serviciul de Informații și Securitate al RM ............................................................................................................................................ 125

Serviciul de Informații și Securitate al RM ............................................................................................................................................ 127

Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................... 129

Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................... 131

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi ......................................................... 133

Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării ......................................................................... 137

Primăria comunei Cocieri ........................................................................................................................................................................... 139

I.I.Gimnaziu Săiți ............................................................................................................................................................................................ 141



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Primăria or. Fălești ......................................................................................................................................................................................... 143

Inspectoratul General al Poliției al MAI.................................................................................................................................................. 145

Primăria comunei Stăuceni ........................................................................................................................................................................ 148

Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă ............................................................................................................................................. 151

IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă ....................................................................................................... 154

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornești ................................................................................................ 157

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui............................................................................................................................................ 159

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile ...................................................................................................................... 162

Primaria  comunei Chioselia Mare ........................................................................................................................................................... 167

Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă ............................................................................................................................................. 170

Primaria satului Colonița............................................................................................................................................................................. 172

Direcţia Generală Educaţie Florești ......................................................................................................................................................... 174

Primăria satului Budești .............................................................................................................................................................................. 176

Agenţia Servicii Publice ............................................................................................................................................................................... 179

IMSP Spitalul rational Căușeni ”Ana și Alexandru” ............................................................................................................................. 182

Pretura sectorului Buiucani ........................................................................................................................................................................ 185

Primaria or.Tvardita ....................................................................................................................................................................................... 188

Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana ................................................................................................................................... 191

IMSP Spitalul Raional Șoldănești ............................................................................................................................................................. 194

IMSP Spitalul Raional Șoldănești ............................................................................................................................................................. 196

IMSP Spitalul Raional Șoldănești ............................................................................................................................................................. 198

Начальная школа с.Баурчи ..................................................................................................................................................................... 200

Primăria  Giurgiulești .................................................................................................................................................................................... 204

IPLT ,,Prometeu” .............................................................................................................................................................................................. 206

Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți ................................................................................................ 209

IMSP Institutul Mamei și Copilului .......................................................................................................................................................... 212

Administrația Națională a Penitenciarelor ........................................................................................................................................... 216

Administrația Națională a Penitenciarelor ........................................................................................................................................... 221

Administrația Națională a Penitenciarelor ........................................................................................................................................... 226

Primăria mun.Strășeni.................................................................................................................................................................................. 230



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ACHIZIȚII SECTORIALE
Anunțuri de intenție

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 233

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 235

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 237

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 239

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 241

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 243

S.A. ”Termoelectrica” .................................................................................................................................................................................... 246

Anunțuri de atribuire

ÎS „Moldelectrica” ................................................................................................................................................. 249

S.A. ”TERMOELECTRICA” .............................................................................................................................................................................. 252

ÎM ”Regia transport electric” ............................................................................................................................... 255

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................. 258

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................. 261

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................. 263

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................. 266

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................. 269

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

SRL ”Chișinău-gaz” ........................................................................................................................................................................................ 272

Anunțuri de participare

S.A.  “RED- NORD” .......................................................................................................................................................................................... 273

S.A.  “RED- NORD” .......................................................................................................................................................................................... 278

S.A.  “RED- NORD” .......................................................................................................................................................................................... 282

S.A.  “RED- NORD” .......................................................................................................................................................................................... 286

ÎS „Moldelectrica” ................................................................................................................................................. 290

ÎCS. ,,Premier Energy Distribution” S.A. .............................................................................................................. 301

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 305

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 311

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 323



4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 340

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ....................................................................................................................................................................... 373

Alte anunțuri

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” .......................................................................................................................................... 389

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” .......................................................................................................................................... 389



5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Cărbune AM (13-25mm) - repetat

Nr. 26 din 15.06.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Bradu Victoria, 022 - 409 -715

victoria.bradu@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1. Lotul nr.1: Cărbune Zona Nord

1.1.

09
11

12
10

-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.2 - Lipcani 106 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
636 000,00 lei

1.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.6 - Soroca 315 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
1 890 000,00 lei

1.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.11 - Bălți 4 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
24 000,00 lei

2. Lotul nr.2: Cărbune Zona Centru

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2.1.
09

11
12

10
-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.4 - Cricova 255 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
1 530 000,00 lei

2.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.8 - Bender 72 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
432 000,00 lei

2.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.9 - Pruncul 155 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
930 000,00 lei

2.4. Cărbune  
Penitenciarul nr.10 - Goian 135 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
810 000,00 lei

2.5. Cărbune  
Penitenciarul nr.15 - Cricova 160 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
960 000,00 lei

2.6. Cărbune  
Penitenciarul nr.16 - Pruncul 160 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
960 000,00 lei

2.7. Cărbune  
Penitenciarul nr.18 - Brănești 148 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
888 000,00 lei

2.8. Cărbune  
Centru Instructiv - s. Goian 30 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
180 000,00 lei

2.9.
Cărbune  
Depozit ANP - mun. Chișinău, str. 
Petricani 88

4 t.
de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
24 000,00 lei

2.10. Cărbune  
DDS Pantera  - or. Cricova 38 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
228 000,00 lei

3. Lotul nr.3: Cărbune Zona Sud

3.1.

09
11

12
10

-5

Cărbune  
Penitenciarul nr.1 - Taraclia 105 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
630 000,00 lei

3.2. Cărbune  
Penitenciarul nr.3 - Leova 90 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
540 000,00 lei

3.3. Cărbune  
Penitenciarul nr.5 - Cahul 85 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
510 000,00 lei

3.4. Cărbune  
Penitenciarul nr.7 - Rusca 138 t.

de marca Antracit AM (13-25) 

SM 259:2005
828 000,00 lei

Suma estimativă totală fără TVA 12 000 000,00 lei

Notă : Termenul de livrare: august - octombrie 2022 
Locul livrării: Instituțiile Penitenciare, CI, DDS- Pantera, Depozit ANP. Livrarea se va face din contul ofertantului.

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

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică 
în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare şi prețul total din Anexa nr.23 din do-
cumentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind 
coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va 
fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire 
a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate 
de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația 
standard - confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completată în conformitate cu Anexa nr.9  din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate 
al ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

Specificații tehnice Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documenta-
ția standard - confirmat prin semnătură electronică;

Specificații de preț

Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documenta-
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;

Prețul unitar ofertat, pe fiecare lot/poziție, va fi rotunjit 
până la zeci, după virgulă.

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin sem-
nătură electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare 
și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum 
urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impozite-
lor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certifica-
tului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova - copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Certificat de conformitate Copie - confirmată prin semnătură electronică;
Informație privind deținerea stocurilor de cărbune Copie - confirmată prin semnătură electronică;
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La licitație pot participa agenții economici care în-
trunesc următoarele condiții: (format liber)

R Au experiență de activitate în domeniul importului și 
furnizării cărbunelui pe teritoriul Republicii Moldova, nu 
mai puțin de 2 ani, confirmată prin semnătură electro-
nică;

R Au în proprietate sau în arendă infrastructură pentru re-
cepționare și distribuirea cărbunelui cum ar fi: teritoriu ame-
najat, bază de cărbune, cântare, mijloace de încărcare-des-
cărcare, confirmat prin semnătură electronică;

R Dispune de mijloace de transport proprii sau contracte 
pentru distribuirea cărbunelui către consumator, confirmat 
prin semnătură electronică;

 R În termen de 7 zile de la desemnarea câștigătorului de că-
tre grupul de lucru al ANP, operatorul economic va demon-
stra că dispune de stocuri de cărbune în volum de 20% din 
cantitatea contractantă și va prezenta un document confir-
mativ prin care să demonstreze posibilitatea livrării cantită-
ților contractate.

Declarație privind confirmarea identității beneficia-
rilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația con-
damnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțe-
lor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătu-
ră electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma contractului 
(în cazul semnării contractului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documenta-
ția standard - emisă de o bancă comercială, confirmat prin 
semnătură electronică; 

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă 
la data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

16.06.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

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

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 08/2022 din 15. 06. 2022. 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Străşeni/ Di-
recția generală educație și cultură al Consiliului 
raional Strășeni. 

IDNO 1017601000161
Adresa mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
Numărul de telefon/fax 0 (237) 2 36 30,  0 (237) 2 24 89.
Adresa de e-mail a autorității contractante consiliulraionai@crstraseni.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail HAREA Emilia,                                               0 (237) 2 

24 89,emilia.harea@mail.ru

CALMÎȘ Irina, 0 (237) 2 79 04.  achizitii.straseni@
mail.ru,

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

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

SIA ,,RSAP” MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 60130000-8

Serviciilor de transportare 
a elevilor la școlile de cir-
cumscripţie  în anul 

Școlar  2022-2023.                                                                                             

Servicii/

1.0

Serviciilor de transporta-
re a elevilor la școlile de 
ircumscripţie  în anul

 Școlar  2022-2023.                                                                                             

1 666 666,67

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

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

Nu R

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

Nu R

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

SIA ,,RSAP” MTender
 

http://www.crstraseni.md
mailto:achizitii.straseni@mail.ru
mailto:achizitii.straseni@mail.ru
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Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisă R

Acord-cadru □

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

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

Nu R

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 15.06.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Şcoala Profesională N2 m.Cahul

IDNO 1008603000459

Adresa m.Cahul str.Ștefan cel Mare, 125

Numărul de telefon/fax 0299 348 08, 0299 34903

Adresa de e-mail ale autorității contractante sp2.cahul@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0299 348 08, 0299 34903

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

https://mtender.gov.md/

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție Publică de Stat
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunului

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

16
70

00
00

-2

BULDO-
EXCAVA-

TOR
1

1100000,00Stare- Nou
Motor:
Tipulmotorului - Diesel 4, turbo
Putereamotorului: 55-80KW
Volumul de lucru  4,0 – 5,0 l;
Numărul de motor/ore  0 - 50
Sistem electric:
Baterie – 12B/140 - 180Ah
Demaror– 2,5 – 3,5 KW
Sistemhidraulic:
Pompăhidraulică – pompă cu roțidințate
Debit maxim pompă– 140-160 l/min
Presiunemax.– 220 – 230 bar
Filtru de uleihidraulic – Filtru de retur cu debit complet cu zonăinte-
grată, 
Răcitor de ulei – Răcitor de uleipentrusistemhidraulic

Transmisie:
Tracțiune 4x4 integrală
Cutie de viteze :MecanicăSincronizat cu 4-6 trepte

Frâne
Frînă de parcare – comandă mecanică 

Utilaj faţă ataşat:
Cupă maxilară multifuncţională, volum - 1,0 m3  (6-în-1, deschid-
ere comandata hidraulic, cu posibilitatea transformarii in lama de 
buldozer, lama de nivelare, greifer, etc.);

Utilaj de excavare:
• Cupă, lăţimea  600 mm, tip Heavy Duty;
• Braţ fix (adăncimea de săpare 4 - 4,5 м).
• Sistem reglabil a utilajului de excavare stînga / dreapta;

https://mtender.gov.md/
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administra-
tive

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului; 
- capacitatea de exercitare a activităţii pro-
fesionale; 
- capacitatea economică și financiară;
 - capacitatea tehnică și/sau profesională; - 
standarde de asigurare a calităţii;

II. Alte informații:

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

Iunie- iulie2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

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 achi-
zițiile publice).

• Sistem de fixare hidraulic a braţului de excavare;
Lățimea – 2200 - 2230mm

Cabina:
•Sistem de circulaţie a aerului;
•Scaun cu suspensie reglabil;
•Ladă de scule;
Cabina îndeplinește cerințele ROPS (ISO 3741ROPS)
Sticlă securizată .
Geamuri cu deschidere totală sau parțială
Geamuri spate cu deschidere totală, reglabile
Greutatea – 6000 - 8000 kg

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 07 din 15.06.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești
IDNO 1003606150040
Adresa Or.Telenești,str.C.Porumbescu 8
Numărul de telefon/fax 0258-22448
Adresa de e-mail ale autorității contractante srtelenesti@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante srtelenesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vleju Elena

079113054

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

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

Documentația de atribuire va fi 
anexată în cadrul procedurii în SIA 
RSAP (MTender) și pe pagina web a 
Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică  la autogestiune,obiectul 
principal- servicii  medicale de calitate

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 
serviciilor 
sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru fi-
ecare lot în parte)

Lotul 
1.Lactate

1 15500000-3 Brînză 300 kg

Brînza de vaci 5% grasime, în pachete de hirtie 1/250 
gr., fără gust și miros străin, culoarea alb spre galben 
deschis, fără scurgere de zer. Termen total de valabi-
litate a produsului nu mai mult de 10 zile. Termen de 
valabilitate rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile.livra-
rea 3 ori in saptamina. HG nr. 611 din 05.07.2010
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2 15500000-3 Cașcaval 90 kg

Cașcaval tare min. 45% grasime, calitate superioară, 
ambalat. Coaja curată, netedă, fără strat gros sub coajă, 
fărădeteriorări, acoperită cu compoziție de parafină sau 
acoperită cu folie din material polimeric. Consistență 
omogenă în toată masa cu desen ce constă din ochiuri 
de fermentare. Cu gust slab acidulat, fără gust și miros 
străin HG nr. 611 din 05.07.2010,  livrarea 3 ori in sap-
tămîna.

3 15500000-3 Lapte 3800 litri

Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grasime, lichid netrans-
parent, omogen,  HG nr. 611 din 05.07.2010 saculete nu 
mai mari de 1 l, polietilena. Termen total de valabilitate a 
produsului nu mai mult de 7 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. Livrarea 3 ori in 
saptamina

4 15500000-3 Unt 500 kg

 Unt de vacă din smîntînă dulce, nesărat, țăranesc, gra-
sime min 72,5%, faraadaos de grasimivegetale, amba-
laj de 200 gr., termen de valabilitaterămas la livrare nu 
maipuțin de 1 lună. HG nr. 611 din 05.07.2010. livrarea 
3 ori în saptamina

5 15500000-3 Chifir 1900 kg

Chefir 2,5% grasime, aspectul lichid, omogen, gustul 
lactat acid. HG nr. 611 din 05.07.2010, saculete de pînă 
la 0,5 kg, polietilena, Termen total de valabilitate a pro-
dusului nu mai mult de 10 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. Livrarea 3 ori în 
saptamina

6 15500000-3 Smîntînă 250 kg

 Smîntînă 15% grasime, lichidă netransparentă, 
omogenă, cu gust ușor de pasteurizare, se admite 
gust dulciu sau puțin sărat, saculețe de pînă la 0,5 kg, 
polietilena, HG nr. 611 din 05.07.2010. Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai mult de 10 zile. 
Termen de valabilitate rămas la livrare nu mai puțin 
de 5 zile. Livrarea 3 ori in saptamina

Total Lotul Nr.1 160 000,00

Lotul Nr.2 
Crupe

1 15800000-6

Făină 
de grîu 
pentru 
panifi-
caţie cal.
super. în 
pachete 
de 1 kg

300 kg

de grîu alba cernută fără impurități, pentru panifica-
ție de calitate superioară, ambalată în max. 1 kg, 

2 15800000-6

Paste făinoase 
grupa V, clasa I, 
calitate superi-
oară,

250 kg
Paste fainoase calitate superioară Clasa I, grupa C, să fie 
ambalate, etichetate și marcate în pachete de3,0- 5.0kg. 
HG RM nr. 775 din 03.07.2007, 2/săptămînă,

3 15800000-6

Crupă de 
griș în pa-
chete de 
1 kg

400 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

4 15800000-6

Crupe de 
porumb în 
pachete de 
1 kg

350 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

5 15800000-6

Crupe de 
orz în pa-
chete de 
1kg

500 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă
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6 15800000-6

Crupe de 
mei în pa-
chete de 
1 kg

250 kg

GOST 572-60

7 15800000-6

Fulgi de 
ovăs în 
pachete de 
1 kg

450 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 3 2/săptămînă,

8 15800000-6

Crupe de 
arpacaș în 
pachete de 
1 kg

200 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

9 15800000-6

Mazăre 
șlefuită 
întreagă în 
pachete de 
1 kg

150 kg

Mazare uscată slefuită, intreagă, curată, fara impurități, 
fără miros străin, nu mucegăit, să fie ambalate, etiche-
tate și marcate în pachete de 1.0 kg., HG RM nr.205 din 
11.03.2009 2/săptămînă

10 15800000-6

Orez sefuit 
intreg cate-
goria I cîte 
1 kg

680 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. Să corespundă cerințelor HG nr.291 din 
22.04.2014 2/săptămînă GOST 6292-93

11 15800000-6

Crupe de 
hrișcă bob 
întreg în 
amabalaj a 
cîte 1 kg

450 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Cali-
tate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă,  GOST 5550-74

12 15800000-6

Crupe de 
grîu sfă-
rîmate în 
pachete de 
1 kg

450 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără miros străin. Ca-
litate superioară. HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 
din 11.03.2009. 2/săptămînă PTMD67-38869887- 005/
GOST26791/89

Total Lotul Nr.2 70 000,00

Lotul Nr.3

Diverse 
produse

1 15800000-6

Ouă de pa-
săre în coajă, 
proaspete(-
marcate)

2000 buc

SM-89

2 15800000-6

Ulei de floa-
rea soarelui 
dezodorizat 
în sticle 
de 5l

800  litri

Standard: H.G. nr.434 din 27.05.2010, rafinat dezodo-
rizant în sticle de 5L. Grafic: 2/săptămână PT MD67-
05691233-001:2002

3 15800000-6

Biscuiti cu 
lapte topit

80 kg

Fără ulei de palmier sau uleiuri hidrogenate,cu conti-
nut de zahăr mai mic de 10 gr/100gr produs SM DSTU 
3781:2005, cutie de 3-5,0 kg., 2/săptămînă, cantitățile la 
solicitarea beneficiarului

4 15800000-6 Bicarbonat 
de sodiu 10 kg Ambalat în cutie a cîte 500 gr. 2/săptămînă,

6 15800000-6

Mazăre verde 
conservată 
(din soiuri cu 
bob

zbîrcit) n bor-
cane de 0,7 
lcalit.super. în 
borcane de 
0,7 L

180 kg

Mazare verde conservată, în borcane cu greutatea neto 
a produsului uscat de la 0,65 pînă la 0,75 kg/borcan , cu 
termen de valabilitate nu mai mult de 1 an de la fabrica-
re. 2/săptămînă GOST 15842-90 SM 196
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7 15800000-6

Pastă de 
roșii 25% în 
borcane de 
0,7 l

160 kg

GOST 3343-89

8 15800000-6

Magiun 
de fructe 
sterilizat 
în borca-
ne de 0,7l, 
cat. I

480 kg

GOST 6929

9 15800000-6

Suc din 
fructe 
limpezit în 
tetrapac 
de 1l

200 litri

SM 183:2003

10 15800000-6 Bomboane 
cu magiun 25 kg GOST 4570-93,

11 15800000-6

Suc de 
legume în 
tetrapac 
de 1 l

200 litri

SM 183:2003

12 15800000-6 Covrigei 
uscaţi 200 kg GOST 30354-96

13 15800000-6 Pesmeţi 
măcinaţi 20 kg GOST 28402-89

14 15800000-6
Sare iodată 
în pachete 
a cîte 1 kg

200 kg
GOST 13830-97

15 15800000-6
Ceai ne-
gru,frunze 
intregi

50 kg
Fin Frunze mășcate, fără impurități și adios, calitate su-
perioară HG nr. 206 din 11.03.2009 2/săptămînă GOST 
1937-90

17 15800000-6 Drojdie us-
cata 2 kg

18 15800000-6
Condimen-
te legume, 
gaina

35 kg

19 15800000-6 Bors acru 20 kg

20 15800000-6 Otet 9% 30 litri

21 15800000-6 Frunza de 
dafin 3 kg

22 15800000-6 Piper ne-
gru boabe 2 kg

23 15800000-6 Cacaco 2 kg

24 15800000-6 Zahar 400kg

                                   Total Lotul Nr.3 85 000,00

Lotul Nr.4 
Produse 
de patise-
rie

1 15800000-6 PIINE 8000 kg
Din faină de grâu, calitatea superioară, coaptă în for-
mă, greutatea- 350-800 gr, Conform HG nr.775 din 
03.07.2007, livrare-zilnic

2 15800000-6 CHIFLE CU 
MAGIUN 200 kg Dulce, cu magiun, Conform HG nr.775 din 03.07.2007, 

greutatea100 gr, livrarea-1dată/săptămînă, în ambalaj.
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Total Lotul 
Nr.4

67 000,00

Lotul Nr.5

Peşte

1 15100000-9
Peste Ar-
gintina fara 
cap

1000 kg Peste fara cap in cutii speciale nu mai mici de 350 gr.,fara 
miros strain

Total Lotul Nr.5 55 000,00

Lotul Nr.6

Produse 
din carne

1 15100000-9 Carne de 
vita fara os 160 kg

 macră fără grăsimi, și fără os, calitatea superioară, în 
ambalaj alimentar-ecologic Standard: HG. nr. 696 din 
04.08.2010 

2 15100000-9 Carne de 
pasare 1500 kg

în stare proaspătă (ne înghețate) 

Standard: HG. nr. 696 din 04.08.2010 

3 15100000-9

Crenvurști 
calitate I, 
fiert, din 
carne de 
pui, fără 
adaosuri 
de emul-
gători

350 kg Crenvurști calitate I, fiert, din carne de pui, fără adaosuri 
de emulgători

Total Lotul Nr.6 90 000,00

Valoarea estimativă pe loturi 527 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile pub-
lice. 

II. Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8 or.Codru mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax 022766571
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublice.codru@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022766571
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

Achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiecta-

re sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-2 

Reparația str-lei 1 Schinoasa 
Deal din or.Codru 

       1 Lucrări de reparație de 
drum 2929775

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitatea cu prevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit
Oferta

Grafic de  executare a lucrărilor

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate
Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului
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Declarație privind personalul de specialitate şi/
sau a experţilor propus/propuşi pentru imple-
mentarea contractului
Garanția pentru ofertă  în valoare de un 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Raportul financiar pentru anul 2021

Certificat de atribuire a contului bancar

Devizele

Certificat de atestare  tehnico-profesională a di-
rigintelui de șanțier
Certificat de calitate a principalelor materiale uti-
lizate
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi 
executate (5 ani)

Alte informații:

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

17 iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16/22 din 17.06.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul medical al Ministerului Afacerilor 
Interne

IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Numărul de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73;      Fax:022 72-

80-47
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciu.medical@mai.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mariana Boghii (022-25-41-73 mariana.bo-

ghii@mai.gov.md)

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Serviciu public cu statut de direcție din sub-
ordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 
asigură asistență medicală primară, specia-
lizată de ambulator, spitalicească și servicii 
medicale de înaltă performanță pentru an-
gajații și personalul pensionat al Ministerului 
Afacerilor Interne precum și altor categorii 
de personal în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

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)

Lucrări de reparație capitală a încăperilor Spitalului SM al MAI
Lotul 1

1 45200000-9
Lucrări de reparație capitală a 

încăperilor „Blocul Administrativ” 
al Spitalului SM al MAI

1 lucrare
Lucrări de 
reparație 
capitală 4 500 000,00

Lotul 2

2 45200000-9

Lucrări de reparație capitală a 
încăperilor „Secția consultativă  și 
diagnostic funcțional” a Spitalului 

SM al MAI

1 lucrare
Lucrări de 
reparație 
capitală

1 250 000,00
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Lotul 3

3 45200000-9
Lucrări de reparație capitală a 

unor încăperi a secției NEUROLO-
GIE a Spitalului SM al MAI

1 lucrare
Lucrări de 
reparație 
capitală

5 250 000,00

TOTAL 11 000 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite con-
form Legii nr. 131/2015 privind achi-
zițiile publice. 

Alte informații:

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

Anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 16 iunie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Fami-
liei și Copilului Fălești

IDNO 1008601000190
Adresa or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 50
Numărul de telefon/fax 025924952
Adresa de e-mail ale autorității contractante daspfcfalesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante daspfc-falesti.org
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dubina Svetlana, 025924952, svetlanaserv@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 li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te fi accesată documentația de atribuire)

svetlanaserv@bk.ru

daspfcfalesti@gmail.com

  

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Instituție bugetară cu obiect principal de activita-
te- acordarea asistentei în domeniul social, protec-
tia familiei si copilului

 
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)
15811100-7  Pâine și produse de 

panificație 1/buc Produse de panificatie, conform  ne-
cesitatii autorității contractante 89635,01

15512000-3 Produse lactate 1/buc Produse lactate conform  necesitatii 
autorității contractante

244195,54

15221000-3   Pește congelat. Conser-
ve din pește. 1/buc Pește și produse din pește conform  

necesitatii autorității contractante
23326,64

1510000-1   Carne proaspătă. 1/buc Carne proaspătă conform  necesitatii 
autorității contractante

23499,35

15614000-6
   Produse cerealiere de 
morărit prelucrate. Di-
verse.

1/buc
Produse cerealiere de morărit prelu-
crate conform  necesitatii autorității 
contractante 204377,23

15800000-6  Carne și produse  con-
gelate. 1/buc

. Carne și produse din carne congelată 
conform  necesitatii autorității con-
tractante

219134,04

Total 804167,81

mailto:svetlanaserv@bk.ru
mailto:daspfcfalesti@gmail.com
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut
Alte informații:

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

 22.06.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28/22 din 15 iunie 2022

 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile 

Alecsandri 8
Numărul de telefon/fax 0231 6-19-80
Adresa de e-mail ale autorității contractante adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante adrnord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

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

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

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul li-
citației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, alte acte și proce-
dura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTen-
der (mtender.gov.md) și platforma achizitii.
md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

ADR Nord o instituție publică, al cărei fon-
dator este Ministerul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale, constituită pentru imple-
mentarea politicii de dezvoltare regională la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
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II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 30200000-1 Echipament 
tehnic și 
inventar în 
cadrul

proiectului: 
Rețeaua 

StartupHub: 
Laboratoare 
antrepre-
noriale din 
Regiunea de 
Dezvoltare 
Nord

bunuri 1023075,83 MDL 
fără TVA

Pentru antreu, hol IAS:
Display comercial: 1 buc.
Pentru laborator de limbi străine IAS:
Scaune de birou. 10 buc.
Mese de birou: 10 buc.
Laptop: 5 buc.
Display interactiv: 1 buc.
Stand mobil pentru display interactiv: 1 
buc.
Etajeră: 2 buc
Căști: 10 buc
Pentru laborator de afaceri IP Colegiul 
Tehnic Agricol din Soroca:
Scanner pentru diagnosticare: 1 buc
USB Endoscop: 1 buc
Tester pentru baterie de acumulator: 1 
buc
Scaner pentru tehnică agricolă: 1 buc.
Laptop: 1 buc
Imprimantă multifuncțională: 1 buc
Cable case truck: 1 buc.
Set de instrumente pentru VAG, MB, 
Opel, BMW, mașini din Japonia. 1 buc.
Etajeră: 1 buc.
Mesă: 5 buc.
Scaune: 5 buc
Pentru Laborator de afaceri colegiul 
de arte Nicolae Botgros:
Cuptor ceramică: 1 buc
Mixer de sunet: 1 buc
Microfoane: 8 buc
Consolă de control lumini: 1 buc.
Proiector de profil: 1 buc
Pentru Laboratorul de afaceri din cole-
giul Mihai Eminescu din Soroca
Display interactiv: 1 buc
Stand mobil pentru display interactiv: 1 
buc.
Tablă flipchart mobilă: 1 buc.
Laptop: 1 buc
Imprimantă multifuncțională: 1 buc.
Aparat foto în kit cu obiectiv: 2 buc.
Aparat de îndosariat: 1 buc.
Acordeon clasic: 1 buc.
Imprimantă 3D: 1 buc.
Trepiede video: 1 buc.
Etajeră: 1 buc. 
Mese: 10 buc.
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Grupul de lucru va selecta ofertantul 
a cărui ofertă va întruni toate cerințele 
de calificare și selecție și va avea cel 
mai mic preț

IV. Alte informații:

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

iulie 2022

Scaune: 10 buc.
Pentru Laboratorul de afaceri din 
Școala profesională din Soroca
Cutter legume: 1 buc.
Deshidrator universal: 1 buc.
Aparat de vidat: 1 buc.
Stație de lipit cu aer cald: 1 buc.
Aspirator pentru toner: 1 buc.
Imprimantă A3+: 1 buc
Presă pentru sublimare: 1 buc.
Cuptor pe vatră: 1 buc.
Frigider: 1 buc.
Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.
Cântar comercial: 1 buc.
Mașină de cusut: 1 buc.
Mașină de surfilat: 1 buc.
Mașină plană de cusut: 1 buc.
Mașină plană de cusut cu transport inte-
rior: 1 buc.
Laptop: 1 buc.
Pentru Laboratorul de afaceri din Lice-
ul Constantin Stere din Soroca:
Display interactiv: 1 buc.
Stand mobil pentru display interactiv: 1 
buc.
Laptop: 6 buc.
Tabletă grafică: 6 buc.
Etajeră: 1 buc.
Birou de gaming: 5 buc.
Set masă birou: 1 buc.
Fotolii de birou: 6 buc.
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin lici-

tație deschisă

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

privind achiziționarea DIL sistem inchis etapa II comodat

Nr.  22 din 16.06.2022_              

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moș-
neaga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Andrian CEBUC, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cantitate Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

Lot 1. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru  Automat  SYSMEX  CS- 2500 969697,73

1.1 33000000-0

Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

36 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 68123,16

1.2 33000000-0

Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

40 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 284222,4

1.3

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

22 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 21175

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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1.4

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

8 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 4897,76

1.5

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

24 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 56937,84

1.6

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

30 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 20454,6

1.7

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

50 buc

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 33728

1.8

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

18 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 25200

1.9

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

14 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 56350

1.10

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

5 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 14218,75

1.11

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

5 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 19794,1

1.12

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

22 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 234499,98

1.13

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

12 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 22714,32
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1.14

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

10 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 17181,8

1.15

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

6 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 9600

1.16

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

10 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 48100

1.17

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

6 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 15250,02

1.18

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

1 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 3150

1.19

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

1 set 

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 10950

1.20

33000000-0 Reagenţii și con-
sumabile pentru 
Coagulometru  
Automat  SYSMEX  
CS- 2500

4 set

Compatibil cu coa-
gulometru  Automat  
SYSMEX  CS- 2500 3150

Lot 2.  Reagenţi , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 149710,00

2.1 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

6 fl
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 2470

2.2 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

12 fl
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 63750

2.3 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

12 fl
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 26320

2.4 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

12 fl
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 16450

2.5 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

24 fl
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 13160
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2.6 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

12 buc.
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 6800

2.7 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

2 buc
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 6800

2.8 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

2 set
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 6980

2.9 33000000-0
Reagenţi , soluții de 
spălare pentru Ana-
lizatorul ABL 835 

1 set
Compatibil cu analiza-
torul ABL 835 6980

Lot 3. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80 217686,00

3.1 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

32 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 57000

3.2 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

26 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 27000

3.3 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

23 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 31300

3.4 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

49 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 63700

3.5 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

28 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 5600

3.6 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

1 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 360

3.7 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

1 buc

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 1370

3.8 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

6 set

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 10452

3.9 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

6 set

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 10452
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3.10 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul Hematolo-
gic Pentra XL80

6 set

Compatibil cu anali-
zatorul Hematologic 

Pentra XL80 10452

Lot 4. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat Cube 30 tuch pentru 
determinarea VSH

110280,00

4.1 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul automat 
Cube 30 tuch pen-
tru determinarea 
VSH

30000 teste

Compatibil cu ana-
lizatorul automat  

Cube 30 tuch  pentru 
determinarea VSH 105000

4.2 33000000-0

Reagenţi și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul automat 
Cube 30 tuch pen-
tru determinarea 
VSH

2 set

Compatibil cu ana-
lizatorul automat  

Cube 30 tuch  pentru 
determinarea VSH 5280

Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul  Automat de urină IRICELL 2000 284329,5

5.1 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

9 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 20374,2

5.2 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

18 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 137592

5.3 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

125 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 68250

5.4 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

4 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 19504,8

5.5 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

6 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 17690,4

5.6 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

2 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 6955,2
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5.7 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

2 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 11676

5.8 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

0,5 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 1039,5

5.9 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

0,5 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000 1247,4

5.10 33000000-0

Reagenţii și consu-
mabile pentru Ana-
lizatorul  Automat 
de urină IRICELL 
2000

6 kit

Compatibil cu anali-
zatorul  Automat de 
urină IRICELL 2000

Cu titlu gratuit

 0

Reagenţi pentru Vitek 2 - compact sistem închis. 343456,95

6.1 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

40 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

73500

6.2 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

28 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

51450

6.3 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

2 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

3677,1

6.4 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

1 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

3591

6.5 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

5 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

3979

6.6 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

2 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

9051

6.7 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

25 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

46200

6.8 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

5 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

12422,9

6.9 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

20 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

36960

6.10 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

10 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

24845,8
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6.11 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

35 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

69457,5

6.12 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

2 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

6405

6.13 33000000-0
Reagenţi pentru 
Vitek 2 - compact 
sistem închis.

1 set
 Compatibil cu anali-
zatorul Vitek 2 - com-
pact 

1917,65

Total: 2075160,18

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

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise spre publicare în JOUE)

Nu 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 09 din 16.06.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa mun. Strășeni str. Mihai Eminescu nr. 28
 Numărul de telefon/fax 0(237) 23630
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina Calmîș
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

SIA RSAP, MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

Autoritate publică de nivelul II

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)
Lotul 1

1.

45
20

00
00

-9 Construcția acoperișului blocului de 
pediatrie ,,B” la IMSP Spitalul raional 
Strășeni

m. Conform caietului 
de sarcini

2 034166,00 lei

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Construcția acoperișului blocului de pedi-
atrie ,,B” la IMSP Spitalul raional Strășeni

IV. Alte informații:

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

Iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisăR
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

NuR

Da □

http://www.crstraseni.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moşneaga”

Din 17.06.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu BALTA, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform 

necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican 
,,Timofei Moşneaga”

 
Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V Nr. 

Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Unitatea 
de mă-
sură

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă

Valoarea 
estimativă 
fără TVA

33
10

00
0-

1

1 Sistema de 
dezghețarea 
plasmei

Sistema de 
dezghețarea 
plasmei

bucată 1 46000Specificații  
1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a 
plasmei 
2. Decongelarea plasmei   
• Pentru dezghețarea concomitentă  4 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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containere cu  plasmă.  
• Coș dublu cu controale independente ce 
acomodează o varietate de configurații a 
containerelor folosite.  
• Programare și realizarea procedurii fără in-
tervenția ulterioară a operatorului.  
• Fiecare coș operează independent oferind 
flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale 
de timp diferite.  
• Aparatul scoate automat din apa la finalul 
procedurii containerele de plasmă, nefiind 
necesara intervenția operatorului.  
• Coșul se ridica la activarea alarmelor.  
• Permite atât dezghețarea produselor obțin-
ute prin afereză cât și a celor obținute prin 
metoda clasică.  
• Dispozitivul este adecvat pentru deconge-
larea crioprecipitatului și eritrocitelor, precum 
și încălzirea soluției saline 
• Dimensiuni compacte (portabil) 
• Asigurat cu saci de protecție cu folie protec-
toare ce protejează plasma în timpul decon-
gelării și asigura securitate pe termen lung 
– 50 unități. 
• Plasma poate fi încărcată și descărcată în dis-
pozitiv fără a aștepta ca apa să fie adăugată 
și scursă 
3.Monitorizarea si decongelarea plasmei  
• Regulator de temperatură cu microprocesor 
• Afișaj digital al temperaturii 
• Temperatura camerei este programabila în 
pași de 0,1º C 
• Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură 
înaltă. 
4. Controalele de agitare  
• Controale independente și de afișare cu 
LED-uri pentru fiecare coș 
• Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt 
afișate în minute 
• Disponibilitatea a cel puțin 12 selecții de 
timp pentru o durată a unui ciclu de pro-
gramare 
• Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verifi-
carea unităților sau suplimentarea numărului 
de plasme. 
5. Interval de temperatură  - Domeniul de 
funcționare la max plus 36,5°C 
6. Timpul de dezghețare  
• Pentru containere de plasmă cu volum 
250ml - 300 ml cel mult 14 min 
• Pentru containere de plasmă prin afereza cu 
volum 500-900 ml cel mult 20 min 
9.Materialul de construcție  
• Rezervor și coșuri din otel inoxidabil 
• Materialul camerei din oțel inoxidabil 
• Exterior rezistent la acțiunea agenților 
chimici, anticoroziv 
• Sistem rapid de scurgere ce eliberează efi-
cient camera  
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33

10
00

0-
1

2 Masa 
chirurgicala 
pentru 
pacient.

Masa chiru-
rgicală pen-
tru pacient, 
oftalmolog-
ica

bucată 3 1039500

10. Sursa de alimentare Curent electric 
220-240 V 50/60 Hz 
11. Certificare  
Pentru producător: 
- ISO 13485, ISO 9001: 2000 
Pentru produsul oferit: 
- CE Mark sau aprobarea FDA 
- Declarația de conformitate cu cerințele 
esențiale prevăzute în - Directiva Dispozi-
tivelor Medicale 93/42/ CE 
- IEC 601 standarde de serie pentru echipa-
ment electric medical 
12. Pașaport tehnic Autorizat de către 
producător, care indica anul de producție, 
seria și numărul echipamentului. 
13. Manual de operare Prezentat  de partic-
ipantul câștigător in limba romana pentru 
fiecare aparat 
14. Anul de producere 2022 
15. Perioada de garanție Asigurat de par-
ticipantul câștigător pe o perioada de 5 ani 
începând cu data de instalare 
16. Instalarea echipamentului  Asigurat de 
participantul câștigător în termen de 20 
zile de la data livrării echipamentului  
17. Instruirea personalului și consiliere 
profesională  
Asigurat de participantul câștigător în ter-
men de 20 zile de la data instalării  la locul 
de muncă a personalului 
Consiliere în cazul unor modificări în pro-
cedurile de lucru sau abateri neașteptate 
în rezultatele controlului calități produsel-
or sanguine recoltate- în termen de 10 zile 
de la comunicare scrise 
18. Servicii de mentenanță  periodică și 
reparații în perioada de garanție Asigurate 
de  participantul câștigător sau prin agen-
tul local al agentului economic câștigător 
pe o perioadă de 5 ani începând  cu data 
instalării, inclusiv servicii  de actualizare de 
hardware și software

1.OPERARE: 
- Mecanismul de funcționare: de tip elec-
trohidraulic. 
- Comandă: telecomandă cu pictograme și 
butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu 
transmisiune prin fir. 
- Panou de comandă cu butoane 
încorporat în masă, cu pictograme și bu-
toane corespunzător funcțiilor mesei. 
- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția 
inițială. 
- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mo-
bilitatea mesei. 
- Sistem de frâne hidraulice, pentru 
poziționarea-fixarea sigură a mesei prin 
elevare 
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- Operare de la 2 surse de energie indepen-
dente: rețea de curent si acumulatori interni 
reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 
60 de manipulații ). 
2.PARTICULARITĂȚI 
- Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lav-
abil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice 
(dezinfectanți). 
- Interval de altitudine:  minim 65 ±10cm 
pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. 
- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °.  
- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 
°. 
- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stân-
ga / dreapta. 
- Secțiunea spate:  Sus: minim +70 °, Jos: 
minim  -40 ° 
- Flex / Reflex:  minim  220 ° / 110 °. 
- Secțiunea picioarelor:  Sus: minim +20 °, 
Jos: minim -90°. 
- Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixa-
tor-curea pentru picior. 
- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim 
-80 °. 
- Partea superioară a mesei: glisarea spre 
cap: minim 200 mm / până la picioare:  min-
im 330 mm.  
- Poziția corectă din punct de vedere ana-
tomic pe scaun:  Da. 
- Capacitate minimă de ridicare 250 kg. 
- Capacitate minimă articulație 250 kg. 
- Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 
mm. 
- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot 
perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 
mm (eurostandart).  
- Tensiune de alimentare 200-240V (50-
60Hz).  
- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. 
- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 
100 de microamperi. 
- Radiotransparența. 
- Accesibilitatea sistemului de angiografie 
portabil (C-arm). 
3.ACCESORII: 
- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asig-
ură confortul pacientului și poziționarea fixă 
adaptabilă,  suprafețe lavabile și rezistente 
la acțiuni mecanice și chimice (dezinfec-
tanți)   – 1 buc. 
- Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce 
asigură confortul pacientului și poziționarea 
fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezis-
tente la acțiuni mecanice și chimice (dezin-
fectanți)- 1 buc 
- Suport pentru mâinile operator (chirurg) 
cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma 
de potcoavă)-1 buc 
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- Suport pentru mâini pacient cu fixator(cu-
rea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 
buc. 
- Suport pentru perfuzii-1 buc. 
- Suport/ecran de anestezie-1 buc. 
- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele 
laterale ale mesei-4 buc. 
4. CERINȚE DE CERTIFICARE: 
- Anul producerii – 2022.  
-  Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
- Certificat CE sau declarație de conformi-
tate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
pentru produsele oferite, valabil, copie 
confirmată prin semnatura și ștampila Par-
ticipantului. 
- Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.Documente confir-
mative: 
- Manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traduc-
erii la momentul livrării în limba de stat.  
Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza)

1.OPERARE: 
- Masa modulara compusa din 5-6 seg-
mente. 
- Mecanismul de functionare: de tip electro-
hidraulic. 
- Comanda: telecomandă cu pictograme si 
butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu 
transmisiune prin fir  
- Panou de comanda cu butoane încorporat 
in masă, cu pictograme si butoane core-
spunzător funcțiilor mesei. 
- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția 
inițială. 
- Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobil-
itatea mesei. 
- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixar-
ea sigură a mesei. 
- Operare de la 2 surse de energie indepen-
dente: rețea de curent si acumulatori interni 
reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 
60 min ). 
 
2.PARTICULARITATI 
- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lav-
abil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice 
(dezinfectanți). 
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- Interval de altitudine:  minim 65 ±10cm 
pozitia de jos, minim 110 ± 10cm pozitia de 
sus 
- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °, 
- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 
° 
- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stân-
ga / dreapta 
- Secțiunea spate:  Sus: minim 70 °, Jos: min-
im  -30 ° 
- Flex / Reflex:  minim  210 ° / 110 ° 
- Secțiunile cap, spate și picioare:  detașabile 
și interschimbabile.  
- Modul de extensie al zonei de “cap” cu 
perne aditionale pentru a putea fi efectuata 
plierea in zona toracica in cazul mesei cu 5 
segmente 
- Capacitatea de articulare in zona toracica 
cu altitudinea minima 15 cm, de specificat 
in brosura/catalog oferit spre evaluare. 
- Secțiunea picioarelor:  Sus: minim +20 °, 
Jos: minim -90° 
- Secțiunea picioarelor: detasabile,  divizata, 
cu spatiu pentru interventiile ginecologice, 
cu fixator-curea pentru picior. 
- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim 
-80 ° (manual) 
- Partea superioară a mesei: glisează spre 
cap: minim 200 mm / până la picioare:  min-
im 330 mm.  
- Poziția corectă din punct de vedere ana-
tomic pe scaun:  Da. 
- Extensia spate ajustabila cu  “kidney 
bridge” motorizat (electronic) controlabil de 
la telecomandă și panoul de comandă. 
- Capacitate minimă de ridicare 250 kg. 
- Capacitate minimă articulație 250 kg. 
- Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 
mm 
- Dimensiunea șinei laterale aflata pe tot 
perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 
mm (eurostandart)  
- Tensiune de alimentare 200-240V (50-
60Hz).  
- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. 
- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 
100 de microamperi 
- Tunel pentru casetele  X-ray- pe toata 
lungimea mesei 
- Radiotransparenta. 
- Accesibilitatea sistemului de angiografie 
portabil (C-arm). 
3.ACCESORII: 
- Suport lateral al miini detasabil cu fixator 
pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc 
- Suport lateral elevat al miini detasabil cu 
fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc 
- Suport pubian-1 buc 
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- Suport lombar-1 buc 
- Suport toracic-1 buc 
- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. 
- Perna pentru suport picioare in pozitie later-
ala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului 
- Vas pentru deseuri.-1 buc 
- Suport pentru perfuzii-1 buc. 
- Suport/ecran de anestezie-1 buc. 
- Suport pentru picioare/genunchi de tip Go-
pel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 
pereche 
- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele 
laterale ale mesei-4 buc. 
4. CERINȚE DE CERTIFICARE: 
-Anul producerii – 2022.  
- Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
- Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
- Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.Documente confirma-
tive: manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traduce-
rii la momentul livrării în limba de stat.  
- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza).

OPERARE: 
- Masa compusa din 6 segmente. 
- Mecanismul de functionare: de tip electro-
hidraulic. 
- Comanda: telecomandă cu pictograme si 
butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu 
transmisiune prin fir  
- Panou de comanda cu butoane încorporat 
in masă, cu pictograme si butoane corespun-
zător funcțiilor mesei. 
- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția 
inițială. 
- Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobili-
tatea mesei. 
- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea 
sigură a mesei. 
- Operare de la 2 surse de energie indepen-
dente: rețea de curent si acumulatori interni 
reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 
60 min ). 



45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

2.PARTICULARITATI 
- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lav-
abil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice 
(dezinfectanți). 
- Interval de altitudine:  minim 65 ±10cm 
pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. 
- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° 
- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 
40 ° 
- Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stân-
ga / dreapta  
- Secțiunea spate:  Sus: minim 70 °, Jos: min-
im  -30 ° 
- Flex / Reflex:  minim  210 ° / 110 ° 
- Secțiunea picioarelor:  Sus: minim +20 °, 
Jos: minim -90° 
- Secțiunea picioarelor: detasabile,  divizata, 
cu spatiu pentru interventiile ginecologice, 
cu fixator-curea pentru picior. 
- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim 
-80 ° (manual) 
- Partea superioară a mesei: glisează spre 
cap: minim 200 mm / până la picioare:  min-
im 330 mm.  
- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajusta-
bila minim 120mm 
- Extensia spate ajustabila cu  “kidney 
bridge” motorizat (electronic) controlabil de 
la telecomandă și panoul de comandă 
- Poziția corectă din punct de vedere ana-
tomic pe scaun:  Da. 
- Capacitate minimă de ridicare 250 kg. 
- Capacitate minimă articulație 250 kg. 
- Dimensiuni blat 2180±50 mm × 500±20 
mm 
- Dimensiunea șinei laterale aflata pe tot 
perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 
mm (eurostandart)  
- Tensiune de alimentare 200-240V (50-
60Hz).  
- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C 
- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 
100 de microamperi 
- Tunel pentru casetele  X-ray- pe toata 
lungimea mesei 
- Radiotransparenta. 
- Accesibilitatea sistemului de angiografie 
portabil (C-arm). 
3.ACCESORII: 
- Suport lateral al miini detasabil cu fixator 
pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc 
- Suport lateral elevat al miini detasabil cu 
fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc 
- Suport pubian-1 buc 
- Suport lombar-1 buc 
- Suport toracic-1 buc. 
- Suport talpi pacient-2 buc. 
- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. 
- Perna pentru suport picioare in pozitie 
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laterala, in cazul pozitionarii laterale al pa-
cientului 
- Vas pentru deseuri.-1 buc 
- Suport pentru perfuzii-1 buc. 
- Suport/ecran de anestezie-1 buc. 
- Suport pentru picioare/genunchi de tip 
Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set 
sau 1 pereche 
- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele 
laterale ale mesei-4 buc. 
4. CERINȚE DE CERTIFICARE: 
-Anul producerii- 2022.  
- Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
- Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pent-
ru produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
- Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.Documente confirma-
tive: manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traduce-
rii la momentul livrării în limba de stat.  
- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza).

OPERARE: 
- Masa compusa din 5 segmente. 
- Mecanismul de functionare: de tip electro-
hidraulic. 
- Comanda: telecomandă cu pictograme si 
butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu 
transmisiune prin fir  
- Panou de comanda cu butoane încorporat 
in masă, cu pictograme si butoane corespun-
zător funcțiilor mesei. 
- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția 
inițială. 
- Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobil-
itatea mesei. 
- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea 
sigură a mesei. 
- Operare de la 2 surse de energie indepen-
dente: rețea de curent si acumulatori interni 
reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 
60 min ). 
2.PARTICULARITATI 
- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lav-
abil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice 
(dezinfectanți). 
- Interval de altitudine:  minim 65 ±10cm 
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pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus 
- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° 
- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° 
- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga 
/ dreapta  
- Secțiunea spate:  Sus: minim 70 °, Jos: min-
im  -40 ° 
- Flex / Reflex:  minim  220 ° / 110 ° 
- Secțiunea picioarelor:  Sus: minim +20 °, Jos: 
minim -90° 
- Secțiunea picioarelor: detasabile,  divizata, 
cu spatiu pentru interventiile ginecologice, 
cu fixator-curea pentru picior. 
- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim 
-80 ° (manual) 
- Partea superioară a mesei: glisează spre 
cap: minim 200 mm / până la picioare:  min-
im 330 mm.  
- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabi-
la minim 120mm 
- Poziția corectă din punct de vedere ana-
tomic pe scaun:  Da. 
- Capacitate minimă de ridicare 250 kg. 
- Capacitate minimă articulație 250 kg. 
Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm 
- Dimensiunea șinei laterale aflata pe tot 
perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 
mm (eurostandart)  
- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).  
- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C 
- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 
100 de microamperi 
- Tunel pentru casetele  X-ray- pe toata 
lungimea mesei 
- Radiotransparenta. 
- Accesibilitatea sistemului de angiografie 
portabil (C-arm). 
3.ACCESORII: 
- Suport lateral al miini detasabil cu fixator 
pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc 
- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asig-
ură confortul pacientului și poziționarea fixă 
adaptabilă,  suprafețe lavabile și rezistente la 
acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)   – 
1 buc.. 
- Suport pentru perfuzii-1 buc. 
-Suport atasabil la masa pentru suport cap 
destinat operatiilor ORL- 1 buc. 
- Suport/ecran de anestezie-1 buc. 
- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele 
laterale ale mesei-4 buc. 
4. CERINȚE DE CERTIFICARE:  
-Anul producerii- 2022. 
- Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
- Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pent-
ru produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
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3 Termostat Termostat bucată 1 Anul de producere: 2022. 
Volum util: 80-100 L. 
Construcția interioară: metal inox. 
Construcția exterioară: material non-coroziv 
sau cu acoperire non-corozivă. 
Ușă: dublă. 
Diapazon temperaturi menținute: 20-60 C. 
Înregistrare și afișare grafic temperatură pent-
ru 24 ore. 
Abaterea maximă de la temperatura setată: 
≤0,5 C. 
Pasul de incrementare temperatură: 0,1 C. 
Timpul de lucru: neîntrerupt. 
Timpul de intrare în regimul de lucru: max 120 
minute. 
Tip afișare: Digital. 
Afișare: Temperatura setată, temperatura ac-
tuală. 
Alarme: Vizuală și sonoră. 
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ. 
Termen de garanție: ≥24 luni. 
Cerințe de certificare: Certificat IEC 60601, sau 
declarație de conformitate cu anexele core-
spunzătoare pentru produsele oferite, valabil, 
copie confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului.  Declarație de la Ofertant 
– confirmată prin semnatura și ștampila, în 
care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni 
din momentul instalării/darii în exploatare a 
bunului.   
Instalare, darea in exploatare, instruirea de 
către participantul câștigător-obligatoriu 
Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță 
preventivă pe perioada de garanție. Doc-
umente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid 
rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat-obligatoriu.

34500

- Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.Documente confir-
mative: manual de service în una din limbile 
de circulație internațională (rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traduce-
rii la momentul livrării în limba de stat.  
- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza).



49

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI
33

10
00

0-
1

4 Pompa pen-
tru aspiratie 
continua 
eliminarea 
trombu-
surilor 
ocluzive din 
vasculatura 
cerebrală/
periferica cu 
accesorii

Pompa pen-
tru aspiratie 
continua 
eliminarea 
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surilor 
ocluzive din 
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periferica cu 
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bucată 1 Sistemul de aspirație  destinat pentru eliminar-
ea trombusurilor ocluzive din vasculatura ce-
rebrală/periferica utilizând aspirație continuă. 
Cateterul servește drept conductă care oferă 
aspirație directă la locul ocluziei, generată de 
pompa de aspirație. 
De uz medical, obligator compatibil cu ca-
tetere de aspiratie intracraniene. 
Interval functionare 20-25 mm Hg, 968-85kPa 
Putere intrare nominala 220-240V, 50/60Hz, 
200VA (solicitam eliminarea parametrului, 
acesta nu defineste performanta dispozitivu-
lui) 
Manometru de vid +/-5 din valoare totala, in-
terval vid 0-29 mmHg (0-98kPa) 
Accesorii: 2 seturi:  TUBULATURA POMPA ASPI-
RATIE              
Compatibila cu pompa de aspiratie continua 
Diametru interior – 0.088” 
Lungime tubulatura – 112” 
Lungime distala – 7” 
CANISTRA COLECTARE CU TUB INTERMEDIAR 
Compatibila cu pompa de aspiratie continua 
Volum 1200 ml 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Asigurarea cu consumabile, accesorii și instru-
mente pe un termin minim de 8 ani. 
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu. 
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare în conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual 
de service în una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza). 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română.

20700
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5 Troliu 
laparoscopic 
+ accesorii

Troliu 
laparoscopic 
+ accesorii

bucată 2 5000000
Turn laparoscopic cantitate 
Descriere Set de laparoscopie pentru 
vizualizare și intervenții chirurgicale. Sunt 
incluse accesoriile (sursă de lumină, suflante, 
instrumente chirurgicale,) oferite de majori-
tatea producătorilor de turnuri laparoscopice.  
Parametrii Specificarea    
 Utilizare în sala de operație 1 unit. 
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 4 rafturi + sertar  
 Stabilizator de tensiune atașat sau 
încorporat în troliu  
 Roți antistatice și blocabile  
 Suport balon  
 Suport pentru monitor  
Monitor medical Diagonală minim 26 inch 
1 unit. 
 Afișaj activ cu matrice TFT sau LED  
 Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)  
 Unghi minim de vizualizare 85 de grade 
orizontal și vertical  
 Semnalele de intrare: minim  DVI / VGA / 
HDMI  
 Suport pentru monitor - cu brat articulat din 
minim 2 segmente cu  lungimea totala min-
im 1m, care permite deplasarea monitorului 
pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior 
- posterior  
Monitor medical suplimentar Diagonală 
minim 26 inch 1 unit. 
 Afișaj activ cu matrice TFT sau LED  
 Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)  
 Unghi minim de vizualizare 85 de grade 
orizontal și vertical  
 Semnalele de intrare: minim  DVI / VGA / 
HDMI  
 Pe suport vertical cu minim 4 rotile dintre 
care minim 2 blocabile cu inaltimea de min-
im 2 metri cu suport fix pentru monitor  
 Cu posibilitatea de receptionare a imaginii  
de la troliu prin tehnologie wireless (wifi, 
bluetooth).  
Videoprocesor Semnale de ieșire: Tip soclu: 
VBS-1 / DVI / HDMI 1 unit. 
 posibilitatea de a regla lampa de la sursa de 
lumină în modul PORNIT sau STANDBY  
 posibilitatea presetărilor și setărilor individ-
uale - minim 4  
 Imagine: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli  
 Posibilitatea stocării datelor prin cel puțin 
una dintre metode - stick de memorie USB / 
HDD portabil maxim 2TB  
 Reglare automată a culorilor  
 Reglare automată a intensității luminii 
Cap camera Cameră cu capac 3 CCD / 3 
CMOS cu cip 1 unit. 
 Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 
1,5X digital ZOOM  
 Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli  
 focalizare la distanță - interval de la 16 mm 
la 26 mm  
 lungimea cablului camerei - nu mai puțin de 
3 metri  
 Cuplare automată pe telescop  
 Adaptor video integrat în camera cu capac  
 Total imersibil în dezinfectanți  
 Adaptor video autoclavabil  
 Filtru moire inclus  
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 Sterilizare - autoclavare  
Sursa de lumina Sursă de lumină LED, inten-
sificarea lămpii - reglare continuă cu buton; 
1 unit. 
 separat sau integrat  
 Reglarea modului PORNIT sau STANDBY 
printr-un buton;  
 durata de viață garantată a lămpii, minim 10 
mii de ore  
 putere minimă, echivalentă cu lampa xenon 
de 300W  
 reglarea intensității luminii - modul automat  
 reglarea intensității luminii - modul manual  
Cablu  fibro-optic Diametru - 4-5 mm 2 unit. 
 Lungime - 3 m, +/- 0,5 m  
 Cu rotire liberă în jurul axei  
 Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de 
grade  
Insuflator Debit de insuflație - 1-45 l / min 1 
unit. 
 Afișarea parametrilor presetați (debit, presi-
une, gaz consumat)  
 Reglarea debitului de insuflație, reglarea 
minimă cu o unitate.  
 Gama de debit de insuflație de la 1 la 45 l / 
min.  
 Reglare continuă  
 Tub de insuflare CO2 reutilizabil  
 Lungimea furtunului: min 3 m  
 Alarma pentru lipsa gazului care suflă  
 Taste de control cu protecție împotriva 
umidității  
 Furtun de conectare cilindru de înaltă pre-
siune  
 Capacitate cilindrică CO2 10 litri - 2 buc.  
Diatermocoagulator  
 Panoul frontal cu protecție împotriva umid-
ității 1 unit. 
 Ecranul tactil (touchscreen)  
 Memorie de cel puțin 3 presetari pentru 
parametrii de lucru  
 Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, 
bipolar minim 2 buc.   
 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie 
ridicată, combinată cu coagularea A și B.  
 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray  
 Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 
Ω  
 Putere de ieșire monopolară minim 300w la 
300 Ω  
 Pedală de comandă dublă pentru mediu 
umed  
 Electrod neutru refolosibil din cauciuc sili-
conic -4 buc  
 Cablu electrod neutru, lungime minimă 4 m 
-2 buc  
Cablu monopolar Cablu monopolar pentru 
conectarea electrodului la dispozitivul de 
electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. 
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6 Dermatom 
electric

Dermatom 
electric

bucată 1 106950

Conector dispozitiv compatibil cu lotul de 
electrocoagulator de înaltă performanță 
Conector instrument: conector pin tata 4mm 
Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade 3 unit. 
Cablu bipolar Lungime de cel puțin 3 m cu 
conectorul pentru instrumente de tip “Eu-
ropean flat plug”, Reutilizabil, Autoclavabilă 
134 grade 2 unit. 
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz 
Anul producerii 2022. 
* Perioada de garanție minim 24 de luni de la 
livrarea bunului. 
* Instruire utilizator, * Instruire bioinginer, * 
Manual de utilizare, * Manual de service 
* Certificat CE și declarație de conformitate 
în conformitate cu evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit - valabil - copie confirmată de semnă-
tura și ștampila participantului. 
* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit 
- valabil - copie confirmată de semnătura și 
ștampila Participantului. 
* Catalogul producătorului / prospectele / 
documentele tehnice, pe hârtie și în format 
electronic obligatoriu, cu indicarea / marcar-
ea numărului de referință / modelului arti-
colului atribuit numărului lotului furnizat. 
* Oferta va indica codul produsului oferit 
pentru a fi identificat conform catalogului 
prezentat.

Dermatom electric cu cuplare destinat pent-
ru recoltarea grefelor de piele.   
Componenta: 
1. Consola portabila. 
2. Piesa de mina cu motor incorporat. 
3. Casoleta de sterilizare cu capac. 
4. Lame de unica folosinta. 
5. Cablu de alimentare cu fisa de tip europe-
an. 
6. Accesorii/ustensile aditionale pentru fix-
area lamelor, daca sunt prevazute de produ-
cator 
- Cuplarea dermatomului  ISO 3964                                                                                                                                             
                                        Lungimea cab-
lului de la piesa de mina minim 3 m.                                                                                                                                               
                  Adâncimea de tăiere 0,05 – 0.75 
mm cu pasul de incrementare minim 
0.05mm cu reglare manuala.  
- Comutator de siguranta pentru a preveni 
activarea accidentala 
- Dermatomul sa nu necesite lubrifiere adi-
tionala al mecanismelor de lucru. 
- Motor fara lubrifiant. 
- Viteza variabila 5000-6000 cicluri pe minut / 
500 – 40 000 rpm. 
Accesorii și piese de schimb:                                                                                                                                          
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            a) Plăci de reducere pentru derma-
tom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 
mm ± 1 mm. , 
 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm 
cite o bucata de fiecare dimensiune.                                                                                                                                      
                                                 b) Lama de rezervă 
pentru dermatome: 50 mm -10 bucăți; 75 
mm- 10 bucăți; 100 PU* 10 bucăți.                                                                                 
c) Coș de sterilizare și depozitare pentru 
sistemul dermatom. Cu suport pentru 
piesele manuale ale dermatomului, motor 
electronic cu cablu și lamele de taiere.                                                                                                                                          
                        d) Capac pentru coșul de ster-
ilizare.  
Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc 
Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu 
elemente de fixare al tuturor componen-
telor-1 buc 
Accesorii: taietor corespunzator pentru 
raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 
buc, 6:1 – 1 buc. 
Purtător derma pentru placă de plasă:  
- placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți;  
- placa purtător 3:1 - 20 bucăți;  
- placa purtător 6:1 - 20 bucăți. 
Anul producerii 2022.                                                                                                                                            
       
Termen de garanție mimim 24 de luni.    
Clasa 1 de protectie electrica, protectie im-
potriva socurilor electrice tip BF. 
Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz.  
Cerințe de certificare: 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformi-
tate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
pentru produsele oferite, valabil, copie 
confirmată prin semnătură și ștampila Par-
ticipantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnătură și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 
Documente confirmative:  
*Manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza)
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7 Freze 
oscilante

Freze 
oscilante

bucată 1 92000Dispozitiv medical pentru interveţii chirurgi-
cale de amputare al membrelor inferioare.. 
Piesa de mînă  
• Electric da 
• Cu dirijare de la buton incorporat in piesa 
de mina.   
• Multifuncţional da  
• Putere, W ≥ 100  
• Greutate, gr ≤ 3500  
• Sterilizare,metoda  autoclavare ≤ 135 °C  
• Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥ 600  
• Zgomot (db) ≤ 75  
• Mecanism de blocare da  
• Casoleta sterilizabilă cu capac pentru piesa 
de mina cu adaptor si lame da  
• Baterii ≥ 2  
• Indicator stare baterie  da  
• Staţie încărcare baterii da  
Accesorii/adaptoare 
1.Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de 
mina -1 buc  
Cap rotativ 360 ° da 
Frecventa r.p.m ≥ 10000. 
Sterilizare, autoclavare da 
2.Lame destinate taierii osului femural din 
o iteratie (miscare)  pentru ferastraul osci-
lant: 3 buc, latimea lamei minim 50 mm. 
Lungimea minim 50mm.  
CERINȚE DE CERTIFICARE: 
 -Anul producerii 2022  
- Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
- Certificat CE sau declarație de conformi-
tate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
pentru produsele oferite, valabil, copie 
confirmată prin semnatura și ștampila Par-
ticipantului. 
- Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.Documente confir-
mative: manual de service în una din limbile 
de circulație internațională (rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traduc-
erii la momentul livrării în limba de stat.  
- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza). 
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8 Aspirator 
chirurgical 
mobil de 
putere înaltă

Aspirator 
chirurgical 
mobil de 
putere înaltă

bucată 3 • Vacuum Limita minimă 0 mmHg.  
• Limita maximă ≥ 670 mmHg. 
• Rata de flux ≥ 50 l/min.  
• Indicator vacuum. 
• Reglator de aspirație. 
• Nivelul de zgomot ≤ 45 dBA. 
• Vas colector cu capac cu  atasament prin filet 
- Material polycarbonat, grosime perete vas 
minim 2 mm, autoclavabil, reutilizabil, rezis-
tent la factorii fizici, chimici si mecanici 
• Set tuburi pentru aspirație din silicon, auto-
clavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, 
chimici și mecanici aspirator-vas și vas-pacient 
(minim 1.5m) – 2 seturi. 
• Numărul vaselor 2 bucati. 
• Capacitatea ≥ 2 L.  
• Protecție la umplere pentru fiecare vas. 
• Vas colector cu capac cu garnitura de cauciuc 
cu mîner atașate de troliul aspiratorului. 
• Suport cu rotile ≥ 4 roti.  
• Roti cu frina-da  ≥ 2 bucati.  
• Mîner pentru transportare.   
• Filtru de unică utilizare 20 bucati.  
• Tensiunea de alimentare  220 V, 50 Hz. 
• Ghid rapid laminat atașat de dispozitiv. 
Cerințe de certificare: Conformitate cu directi-
va 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite, valabil, copie confir-
mată prin semnatura și ștampila participantu-
lui. //  Declarație de la Ofertant – confirmată 
prin semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului. // Insta-
lare, darea in exploatare de către participantul 
câștigător-obligatoriu. // Training pentru utili-
zatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// 
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid 
rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in lim-
ba de stat sau in una din limbile de circulație 
internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. // 

69000
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9 Sistem de 
bronhosco-
pie pentru 
chirurgia 
toracică 
(TROLIU) + 
accesorii

Sistem de 
bronhosco-
pie pentru 
chirurgia 
toracică 
(TROLIU) + 
accesorii

set 1 26814551. VIDEOBRONHOSCOP TERAPEUTIC, tip 1  - 1 
buc 
a) Cu CCD compatibil Full-HD  
b) Camp de vedere minim: 120° 
c) Permite investigarea endoscopica cu teh-
nologia de banda ingusta de culoare, care are 
rolul de a evidentia capilarele si structurile de 
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai 
buna delimitarea a leziunilor de la nivelul 
mucoasei 
d) Adancimea campului vizual, intervalul 
minim: 3-100 mm 
e) distanta minim vizibila: maxim 3 mm 
f ) Capacitate de flexiune minim: sus 180°,jos 
130° 
g) Posibilitate de rotire a partii de insertie 
pentru a putea crea flexiune dreapta/stanga 
minim : 120° / 120° 
h) Manerul  de comanda prevazut cu minim 4 
butoane cu functii variabile 
i) Canal instrumentar min. 2,8 mm  
j) Diametru exterior maxim al tubului de in-
sertie: 6,0 mm 
k) Diametru exterior maxim al capului distal: 
6,2 mm 
l) Cipul endoscopului sa stocheze datele de 
identificarea ale endoscopului care se afisea-
za pe ecran 
m) Lungimea de lucru a videobronhoscopu-
lui minim: 600 mm 
n) Cu conector la sursa de lumina care nu 
necesita capac de etansare a contactelor 
electrice pentru a putea fi imersat in apa, 
evitandu-se astfel defectiunile datorate 
patrunderii apei in interiorul endoscopului 
prin imersarea lui fara capacul de etansare 
2. VIDEOBRONHOSCOP DIAGNOSTIC 
a) Camp de vedere minim: 110° 
b) Permite investigarea endoscopica cu teh-
nologia de banda ingusta de culoare, care are 
rolul de a evidentia capilarele si structurile de 
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai 
buna delimitarea a leziunilor de la nivelul 
mucoasei 
c) Adancimea campului vizual, intervalul 
minim: 2-50 mm 
d) distanta minim vizibila: minim 3,0 mm 
e) Capacitate de flexiune minim: sus 210°,jos 
130° 
f ) Posibilitate de rotire a partii de insertie 
pentru a putea crea flexiune dreapta/stanga 
minim: 120° / 120° 
g) Manerul  de comanda prevazut cu minim 4 
butoane cu functii variabile 
h) Canal instrumentar min. 2,0 mm  
i) Diametru exterior maxim al tubului de in-
sertie: 4,1 mm 
j) Diametru exterior maxim al capului distal: 
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4,2 mm 
k) Cipul endoscopului sa stocheze datele de 
identificarea ale endoscopului care se afisea-
za pe ecran 
l) Lungimea de lucru a videobronhoscopului 
minim: 600 mm 
m) Cu conector la sursa de lumina care nu 
necesita capac de etansare a contactelor 
electrice pentru a putea fi imersat in apa, 
evitandu-se astfel defectiunile datorate 
patrunderii apei in interiorul endoscopului 
prin imersarea lui fara capacul de etansare 
3. VIDEOGASTROSCOP TERAPEUTIC/DIAG-
NOSTIC 
a) Cu CCD compatibil Full-HD 
b) Camp de vedere minim: 140° 
c) Permite investigarea endoscopica cu teh-
nologia de banda ingusta de culoare, care are 
rolul de a evidentia capilarele si structurile de 
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai 
buna delimitarea a leziunilor de la nivelul 
mucoasei 
d) Adancimea campului vizual, intervalul 
minim: 1.5-100 mm 
e) Posibilitatea de focalizare pe doua distan-
te: normal 3 – 100 mm; apropiat 1.5 – 5.5 mm 
f ) distanta minim vizibila: maxim 1,5 mm 
g) Capacitate de flexiune minim: sus 210°,jos 
90°, dreapta 100°, stanga 100° 
h) Manerul  de comanda prevazut cu minim 5 
butoane cu functii variabile 
i) Canal instrumentar min. 2,8 mm 
j) Canal de irigare aditional  
k) Diametru exterior maxim al tubului de 
insertie: 9,6 mm 
l) Diametru exterior maxim al capului distal: 
9,9 mm 
m) Cipul endoscopului sa stocheze datele de 
identificarea ale endoscopului care se afisea-
za pe ecran 
n) Lungimea de lucru al videgastroscopului 
minim: 1000 mm 
o) Cu conector la sursa de lumina care nu 
necesita capac de etansare a contactelor 
electrice pentru a putea fi imersat in apa, 
evitandu-se astfel defectiunile datorate 
patrunderii apei in interiorul endoscopului 
prin imersarea lui fara capacul de etansare 
4. SET SISTEM VIDEO 
a) Compatibilitate cu modul de EBUS 
b) Utilajul sa fie nou si nefolosit 
c) Inregistrare imaginii video in calitate min-
im FULL HD si cu posibilitate de facut stream 
pentru video prezentari 
d) SET VIDEOPROCESOR SI SURSA DE LUMINA 
– 1 set 
1. Procesor imagine cu functie de 4K upscal-
ing 
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2. Cu sursa de lumina integrata LED cu 
puterea echivalenta la 300W Xenon sau mai 
mult, timpul de viață ≥ 30 000h. 
3. Cu touch panel intuitiv 
4. Posibilitate de configurare a limbii Ro-
mane, astfel ca toate meniurile si configu-
rarile sa fie afisate in limba Romana  
5. Posibilitate de conectare: videogastroscop, 
videocolonoscop, videoduodenoscop, video-
bronhoscop. 
6. Permite investigarea endoscopica cu teh-
nologia de banda ingusta de culoare, care are 
rolul de a evidentia capilarele si structurile de 
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai 
buna delimitarea a leziunilor de la nivelul 
mucoasei 
7. Permite investigarea endoscopica cu teh-
nologia de autofluorescenta 
8. Cu tehnologie ce permite vizualizarea 
vaselor de sange profunde din mucoasa di-
gestiva si evidentiaza punctele de sangerare 
9. Cu tehnologie ce optimizeaza strucura, 
tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei 
10. Cu functiei care mentine luminozitatea 
partii luminoase a imaginii endoscopice si 
corecteaza luminozitatea partii intunecate a 
imaginii endoscopice 
11. Iesire semnal analogic: cel putin VBS com-
posite, Y/C 
12. Iesire semnal digital: cel putin  12G-SDI, 
3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI 
13. Memorie externa, conectare USB 
14. Posibilitatea de intarirea contururilor de 
structura pe minim 3 nivele 
15. Reglarea Iris: in cel putin 3 moduri 
16. Reglarea tonurilor de culoare(minim): 
Rosu + 8 pasi; Albastru + 8 pasi; Chromat + 8 
pasi 
17. Posibilitatea de etalonare automata de 
alb 
18. Automatic gain control (AGC) 
19. Contrastul sa poata fi setat in minim 3 
moduri (Normal, Inalt si scazut) 
20. Posibilitatea de schimbare a marimii 
imaginii endoscopice 
21. Posibilitatea de inghetare a imaginii en-
doscopice pe ecran 
22. Functie pre-freeze care da posibilitatea 
selectarii automate a celei mai clare imagini 
statice  
23. Posibilitate de afisare Picture-in-Picture si 
Picture-out-Picture, pentru a putea combina 
imaginile de la diferite surse. 
24. Posibilitatea de zoom electronic 
25. Posibilitatea de alegere a functiilor varia-
bile pentru butoanele endoscoapelor, pentru 
cel putin 5 butoane 



59

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

26. Informatii ale endoscopului sa poata fi 
afisate pe monitor (numele modelului, nu-
marul de serie, diametrul intern al canalului 
endoscopului, diametrul extern al capatului 
distal/ tubului de insertie, functiile atribuite 
butoanelor) 
27. Afişarea datelor pacientului 
28. Posibilitatea schimbarii simultan a mai 
multor valori de setare  
29. Posibilitate de inregistrare a setarilor pen-
tru cel putin 20 de utilizatori 
30. Posibilitatea de inregistrare a datelor pen-
tru cel putin 50 de pacienti 
31. Controlul automat al intensitatii lumino-
ase 
32. Controlul automat al stralucirii in minim 
17 trepte 
33. Pompa de aer inclusa cu cel putin 4 nive-
luri (oprit, scazut, mediu, ridicat) 
e) TROLIU COMPATIBIL CU ECHIPAMENTUL 
CERUT – 1 buc 
1. Cu braț articulat pentru fixarea monitorului 
LCD; 
2. Cu transformator de izolatie la care se 
conecteaza tot echipamentul de pe troliu 
3. Cu suport culisant pentru tastaura; 
4. Cu suport pentru 2 endoscoape; 
5. Prevazut cu roti blocabile. 
6. Cu minim 4 polițe pentru utilaj indicat in 
sistem. 
7. Cu transformator de izolare pentru protec-
tia medicului, pacientului si al utilajului incor-
porat in troliu. 
f ) MONITOR MEDICAL LED  – 1 buc 
1. Pentru vizualizarea de imagini endoscop-
ice de minim 32-inch 
2. Calitatea imaginii cel putin 4K 
3. Aspect ratio 16:9, pentru o imagine endo-
scopica mai buna 
4. Contrast minim: 1000:1 
5. Posibilitate de afisare a imaginilor 4K si 2K 
6. Rezolutie minima: 3840 X 2160 puncte 
7. Posibilitate de afisare a imaginii rotite cu 
180º sau a imaginii in oglinda 
8. Posibilitate de afisare PIP(Picture-In-Pic-
ture) si POP(Picture-Out-Picture) 
9. Cu functie de CLONE OUT - utilizatorul 
avand posibilitatea de duplicare a semnaului 
video 4K/HD de pe ecran pe un alt monitor 
sau dispozitiv de inregistrare 
10. Intrare semnal 4K: cel putin 12G-SDI, 
HDMI x 1 
11. Iesire semnal 4K: cel putin 12G-SDI  
12. Intrare semnal 2K: cel putin 3G-SDI x 1, 
DVI x 1 
13. Iesire semnal 2K: cel putin 3G-SDI x 1 
14. Unghi de vedere minim - 178º (orizontal/ 
vertical) 
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g) Inregistrare imaginii video in calitate min-
im FULL HD si cu posibilitate de facut stream 
live pentru video prezentari 
5. INSTRUMENTE PENTRU PROCEDURI 
a) Ansa polipectomie 10mm – 20 buc 
b) Ansa polipectomie 15mm – 20 buc 
c) Ansa polipectomie 24mm – 20 buc 
d) Forceps de biopsie, cupe cu dinti; canal 
2mm, lungimea interval 1100-1300mm – 200 
buc 
e) Forceps de biopsie, cupe cu dinti; canal 
2.8mm, lungimea interval 1100-1300mm – 
100 buc 
f ) Forceps de biopsie, cupe cu dinti; canal 
2.8mm, lungimea interval 1600-1800mm 
– 50 buc 
g) Extractor de corpi straini, dinte de soarece, 
canal de biopsie 2.8mm – 200 buc 
h) Extractor de corpi straini, dinte de soarece, 
canal de biopsie 2.0mm – 100 buc 
j)Periute pentru curatarea canalului 2.0-2-
8mm – 200 buc. 
k) spray cateter pentru bronhoscoapele cu 
canalul instrumentar  2.0mm-100 buc 
i) spray cateter cu diuza de metal pentru 
bronhoscoapele cu canalul instrumentar  
2.0mm-100 buc 
Cerințe de certificare: 
Anul producerii 2022.  
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pent-
ru produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 
Documente confirmative:  
*Manual de service în una din limbile de cir-
culație internațională (rusa/engleza).  
*Manual de utilizare cu prezentarea traduce-
rii la momentul livrării în limba de stat. 
 *Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat 
sau in una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza), laminat atasat de 
dispozitiv 
* Pe perioada garanției timpul de invervenție 
în caz de defecțiune minim 24h 
 * În caz de necesitatea reparației externe a 
unui component al sistemului, timpul de 
reparație maxim 31 zile  calendaristice sau 
asigurarea cu utilaj temporar. 
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10 Sistem de 
producere 
vacuum 
medical

Sistem de 
producere 
vacuum 
medical

bucată 1 517500Parametri de funcționare: 
Volum rezervor ≥ 1500l; 
Număr de pompe ≥ 3 buc; 
Producere per pompă ≥ 180 m3/h; 
Consum per pompă ≤ 5 kW; 
Nivel zgomot ≤ 80 dB; 
Alimentare - 380 V; 
Dotat cu minim un filtru anti-bacterian, cu 
robinete pentru deservire; 
Dotat cu minim o capcană de apă, cu robi-
nete pentru deservire; 
Bloc de control:  
Cu ecran afișare date tip LCD/LED, 
Limbă interfață: engleză/romană/rusă; 
Contor ore de funcționare a pompelor; 
Reglare putere vacuum la ieșire; 
Alarme: vizuale, sonore, cu descrierea erorilor 
pe ecran; 
Instalarea va fi efectuată de către furnizor;  
Accesorii livrate: 
Manometru vacuum de traseu – min 1 buc; 
Robinet de traseu – min 1 buc; 
Întrerupător automat – 1 buc; 
Conectarea la traseul de vacuum existent 
prin țeavă din inox se va efectua de către 
furnizor; 
Instalarea manometrelor și robinetelor de 
traseu se va efectua de către furnizor; 
Conectarea la rețeaua electrică a spitalului se 
va efectua de către furnizor; 
Montarea și instalarea traseului de evacuare 
a gazului aspirat se va efectua de către fur-
nizor; 
Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare-obligatoriu; 
Documente confirmative: Manual de service 
si manual de utilizare 
Ghid rapid;  
Cerințe de certificare:   
Certificare marcaj CE; // ISO 9001 // ISO 13485 
// DE97/23/CEE   
În set, obligatoriu va fi inclus kit (sau kit-uri) 
de mentenanță  recomandat de producător, 
necesar pentru funcționarea stației timp de 
doi ani. 
ATENȚIE PENTRU PARTICIPANȚI!!  
Criteriile care vor fi obligatoriu respectate și 
îndeplinite. 
Condiții tehnice prealabile: Încăpere exis-
tentă în incinta spitalului. Subsol. 
Dimensiuni încăpere: lungime 5500mm,  
lățime 4000mm. 
Dimensiuni ușă de intrare  1350mm x 
1950mm. 
Stația se va încadra în limita dimensiunilor 
indicate. 
Termen de garanție 24 luni. 
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11 Centrifugă 
de laborator 
(48 tuburi)

Centrifugă 
de laborator 
(48 tuburi)

bucată 2 Anul de producere: 2021-2022 
Capacitate: rotor inclus pentru 48 eprubete de 
10-15 ml  
Tip Rotor: Basculant(Swing-out) 
RPM: setabil, 1000-5000 rpm,  RCF: setabil  
Abaterea maximă de la viteza setată: 5%  
Sistem de blocare a capacului in timpul func-
tionarii. 
Protecție la debalansare. 
Protecție la pornire cu capacul deschis. 
Durata ciclu: 0-60 min, Pasul de incrementare 
timp de lucru: 10 s 
Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip inter-
față: Display LCD 
Alimentare: 210-230 V 50 HZ  
Tip motor: fără perii. 
Capacul sa fie transparent sau dotat cu fere-
astra sau alta cale de acces, necesar pentru 
efectuarea procedurii de verificare periodica a 
turatiilor, conform normelor și standardelor în 
vigoare.  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite, 
valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului. Declarație de la Ofert-
ant – confirmată prin semnatura și ștampila, în 
care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni 
din momentul instalării/darii în exploatare a 
bunului.  
Instalarea, darea in exploatare, de către partic-
ipantul câștigător-obligatoriu. Training pentru 
utilizatori la instalare și la solicitare-obligato-
riu. Documente confirmative: Manual de ser-
vice si manual de utilizare in conformitate cu 
LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medi-
cale  din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini 
A4), in limba de stat-obligatoriu.

172500
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12 Mini-centri-
fugă pentru 
eprubete 0.2 
- 1.5 ml

Mini-centri-
fugă pentru 
eprubete 0.2 
- 1.5 ml

bucată 2 Anul de producere: 2021-2022 
Viteza reglabila 2000-6000RPM,  pas 100 RPM    
Timer 30 sec-30min   
Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 
12x0.2ml   
Afisare digitală   
Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii.   
Protecție la pornire cu capacul deschis. 
Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau 
alta cale de acces, necesar pentru efectuarea pro-
cedurii de verificare periodica a turatiilor, conform 
normelor si standardelor în vigoare   
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin 
semnatura și ștampila participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin sem-
natura și ștampila, în care să certifice termenul de 
garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exp-
loatare a bunului. 
Instalare, darea in exploatare de către participantul 
câștigător-obligatoriu 
Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat-obligatoriu.

46000
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13 Amplificator 
PCR

Amplificator 
PCR

bucată 1 An producere: 2021-2022 
Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD/LED tactil ≥5” 
Capacitatea blocului: 96 tuburi x 0,2ml(tuburi PCR 
standard) sau 1 placa PCR 8x12. 
Domeniul de control al temperaturii: 4-99°C. 
Mod control temperatura: Control pe blocul de 
încalzire sau pe tuburi(ambele disponibile). 
Tehnologie de încalzire: Elemente Peltier, 6 sau mai 
multe elemente/zone.  
Gradient: Uni sau bi-direcțional 
Diapazon gradient:1-20°C.  
Domeniul de temperatura al gradientului: 30-99°C.  
Capac cu protecție termică și protecție evaporare.  
Viteza de răcire/încălzire bloc: >3°C/sec. 
Omogenitatea temperaturii blocului: ±0,5°C.  
Acuratetea temperaturii blocului: ±0,5°C.  
Posibilitate importare și exportare programe de 
lucru. 
Interfețe: USB 
Alimentare: 220-240V, 50HZ 
Livrat cu UPS pentru 10 minute de lucru. 
Accesorii livrate: Dozatoare variabile: 0.1 - 2 µl - 2 
buc. 0.5 - 10 µl - 2 buc., 2 - 20 µl - 2 buc, 10 - 100 µl 
- 2 buc. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin 
semnatura și ștampila participantului. Declarație de 
la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, 
în care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din 
momentul instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalarea, darea in exploatare, de către participan-
tul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori 
la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente 
confirmative: Manual de service si manual de uti-
lizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la 
dispozitivele medicale  din 09.06.2017, capitolul 4 
Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 
4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.

287500
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14 Cântar de 
laborator

Cântar de 
laborator

bucată 1 An producere: 2021-2022 
Afișare: Ecran LCD sau LED 
Domeniu de măsură: 0-500 g 
Precizie: ≤0.1 g; Linearitate: ≤0.2 g;  
Reproductibilitate: 0.2 g. 
Cantitatea minima cântărită: ≤0,5 g. 
Functie de aducere la zero.  
Dimensiuni platan: 100 - 150mm. 
Material platan: oțel inoxidabil. 
Tip calibrare: internă 
Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin 
semnatura și ștampila participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin sem-
natura și ștampila, în care să certifice termenul de 
garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exp-
loatare a bunului. 
Instalare, darea in exploatare de către participantul 
câștigător-obligatoriu 
Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat-obligatoriu.
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15 Congelator 
cu încărcare 
orizontală 
pentru lab-
orator 250-
300 L

Congelator 
cu încărcare 
orizontală 
pentru lab-
orator 250-
300 L

bucată 1 An producere: 2021 
Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală 
Capacitatea internă a camerei: 250-300 litri; 
Polițe: ≥ 6 buc., tip sertare; 
Uşa: cu mecanism blocare cu cheie; 
Roţi: da; 
Construcţie interioară: noncorozivă, rezistentă la 
agenți chimici; 
Construcţie exterioară: noncorozivă, rezistentă la 
agenți chimici; 
Afişaj temperatură: digital, ecran grafic / LED 
Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe 
stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea 
datelor exportate la calculator. 
Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentu-
lui electric. 
Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a tem-
peraturii, imita minimă a temperaturii. 
Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a 
alarmelor pentru min. 48 ore; 
Răcire: ventilată sau statică; 
Refrigerent: fară CFC / HCFC; 
Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; 
Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; 
Alimentarea: 220 V, 50 Hz.  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin sem-
natura și ștampila participantului.   
Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura 
și ștampila, în care să certifice termenul de garanție 
pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni 
din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare, darea in exploatare de către participantul 
câștigător-obligatoriu. 
Training pentru utilizatori la instalare și la solicita-
re-obligatoriu.  
Documente confirmative: Manual de service si manual 
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire 
la dispozitivele medicale  din 09.06.2017, capitolul 4 
Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 
pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.

92000
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16 Congelator 
cu încărcare 
orizontală 
pentru lab-
orator 50-
100 L(Ultra 
Freezer)

Congelator 
cu încărcare 
orizontală 
pentru lab-
orator 50-
100 L(Ultra 
Freezer)

bucată 1 An producere: 2021-2022; 
Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; 
Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; 
Polițe fixe incluse: ≥ 2 buc.; 
Uşa: cu mecanism blocare cu cheie; 
Roţi: da; 
Construcţie interioară: oţel inoxidabil; 
Construcţie exterioară: cu acoperire anticoro-
zivă; 
Afişaj temperatură: digital, ecran grafic / LED 
Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de 
export pe stic USB cu soft inclus dacă este 
necesar pentru citirea datelor exportate la 
calculator. 
Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa 
curentului electric. 
Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă 
a temperaturii, imita minimă a temperaturii. 
Baterie internă pentru alarmă și menținerea 
detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; 
Răcire: ventilată sau statică; 
Refrigerent: fară CFC / HCFC; 
Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; 
Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; 
Alimentarea: 220 V, 50 Hz.  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele core-
spunzătoare pentru produsele oferite, valabil, 
copie confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului.   
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare, darea in exploatare de către partici-
pantul câștigător-obligatoriu. 
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare-obligatoriu.  
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid 
rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat-obligatoriu.

115000
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17 Centrifugă 
de laborator 
(8-16 tuburi)

Centrifugă 
de laborator 
(8-16 tuburi)

bucată 1 Anul de producere: 2021-2022 
Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete 
de 10-15 ml  
Tip Rotor: Basculant(Swing-out) 
RPM: setabil, 1000-6000 rpm,  RCF: setabil  
Abaterea maximă de la viteza setată: 5%  
Sistem de blocare a capacului in timpul func-
tionarii. 
Protecție la debalansare. 
Protecție la pornire cu capacul deschis. 
Durata ciclu: 0-60 min, Pasul de incrementare 
timp de lucru: 10 s 
Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip inter-
față: Display LCD 
Alimentare: 210-230 V 50 HZ  
Tip motor: fără perii. 
Capacul sa fie transparent sau dotat cu fere-
astra sau alta cale de acces, necesar pentru 
efectuarea procedurii de verificare periodica a 
turatiilor, conform normelor și standardelor în 
vigoare.  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite, 
valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului. Declarație de la Ofert-
ant – confirmată prin semnatura și ștampila, în 
care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni 
din momentul instalării/darii în exploatare a 
bunului.  
Instalarea, darea in exploatare, de către partic-
ipantul câștigător-obligatoriu. Training pentru 
utilizatori la instalare și la solicitare-obligato-
riu. Documente confirmative: Manual de ser-
vice si manual de utilizare in conformitate cu 
LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medi-
cale  din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini 
A4), in limba de stat-obligatoriu.

46000
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18 Frigider 
pentru 
reactivi 500-
700l

Frigider 
pentru 
reactivi 500-
700l

bucată 3 An producere: 2021-2022 
Configuraţie: vertical, mobil, cu încărcare ori-
zontală. 
Capacitatea: 500 - 700 l 
Înălțime: <200 cm,   Lățime/Adâncime: < 80 cm 
Număr sertare: ≥ 4 
Uşa: Cu mecanism blocare cu cheie. 
Roţi: da 
Lumină interioară: da 
Construcţie interioară: materiale anti-bacteri-
ale prevazute pentru prelucarare 
Construcţie exterioară: cu acoperire anticoro-
zivă 
Afisaj temperatură: digital 
Alarme: acustică, vizuală. 
Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 
°C 
Mod dezghețare: automat. 
Înregistrare temperaturii și posibilitatea de 
export pe stic USB cu soft inclus dacă este 
necesar pentru citirea datelor exportate la 
calculator. 
Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa 
curentului electric. 
Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă 
a temperaturii, limita minimă a temperaturii. 
Baterie internă pentru alarmă și menținerea 
detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; 
Refrigerent: fară CFC / HCFC 
Zgomot: < 48 dB 
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele core-
spunzătoare pentru produsele oferite, valabil, 
copie confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului. 
Instalare, darea in exploatare de către partici-
pantul câștigător-obligatoriu. 
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. 
Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), 
in limba de stat-obligatoriu.

172500
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19 Sistem 
preparare și 
dispensare 
medii de 
cultură

Sistem 
preparare și 
dispensare 
medii de 
cultură

bucată 1 Descriere: Sistem pentru prepararea mediilor de cultură 
și dispensarea acestora în vase petri utilizat în laboratorul 
microbiologic. 
An producere: 2021-2022 
Dispozitv pentru prepararea mediilor: 
Compatibil cu dispozitivul de dispensare oferit. 
Volum preparat: 1-9l; 
Rezervor detașabil; 
Material rezervor pentru preparare: Metal inox; 
Regimuri de lucru: Preparare, autoclavare, baie de apă, 
dispensare. 
Dotat cu sistem de agitare/omogenizare continuă în tim-
pul lucrului; 
Sistem blocare capac în timpul lucrului; 
Temperatura de sterilizare: setabilă până la 121C; 
Acuratețe temperatură: ≤1C; 
Dotat cu sistem de răcire a mediilor; 
Dotat cu compressor pentru menținerea presiunii în tim-
pul răcirii; 
Dotat cu sisteme pentru asigurarea sterilității la etapele de 
răcire și dispensare; 
Să asigure posibilitatea adăugării aditivilor în timpul 
preparării. 
Controlat de microprocesor; 
Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD tactil ≥ 5”, cu afișare 
grafică și numerică; 
Limbă interfață: Engleză/Română/Rusă. 
Posibilitate imprimare, export și vizualizare date la calcu-
lator; 
Programe de lucru predefinite: ≥ 5; 
Programe de lucru configurabile: ≥ 10; 
Nivel zgomot: < 70 dB; 
Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz, ≤16A 
Dispozitiv pentru dispensare omogenă medii în vase Petri: 
Compatibil cu dispozitivul de preparare oferit; 
Volum carusel: ≥200 vase Petri 90mm; 
Posibilitate utilizare vase Petri de la diferiți producători; 
Dotat cu sistem marcare vase Petri; 
Dotat cu sistem ce asigură sterilitatea dispensării; 
Volum dispensare: setabil 5-20 ml; 
Dotat cu sistem răcire vase Petri; 
Viteză lucru: ≥400 Vase Petri/oră; 
Dotat cu sistem dispensare în eprubete și flacoane. 
Limbă interfață: Engleză/Română/Rusă. 
Alarme: Acustică, Vizuală 
Tensiune alimentare sistem: 210-240V, 50Hz. 
Accesorii/consumabile livrate pentru sistem(ambele dis-
positive): 
Hârtie imprimantă, dacă este integrată - pentru 200 cicluri; 
Consumabile și accesorii necesare pentru conectarea la 
rețeaua electrică/apă/canalizare din incinta IMSP SCR 
”Timofei Moșneaga. 
Sistem dedurizare și filtrare apă până la nivelul necesar 
pentru funcționarea corectă a dispozitivului. 
Piese necesare pentru mentenanța anuală. 
Rezervor de rezervă. 
Set complet de consumabile și accesorii necesare pentru 
utilizarea și sterilizarea sistemului. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și 
ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului. 
Instalare, darea în exploatare de către participantul 
câștigător-obligatoriu 
Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de 
stat-obligatoriu.

1955000
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20 Etuvă 80-
150 litri

Etuvă 80-
150 litri

bucată 1 An producere: 2021-2022 
Dulap cu aer uscat destinat uscării instrumen-
telor medicale;  
Capacitate: 80 - 150 l.   
Domeniul de temperatură programabil: 50-
200 grade C   
Pasul de incrementare temperatură: ≤ 1 grad. 
Afișaj: digital  
Control:  Microprocesor;  
Protecție supraîncălzire;  
Construcția interioară: din oțel inox;  
Alarmă vizuala și Sonora;  
Divergență față de temperatura setată: max 1 
C;  
Timp încălzire până la temperatura setată: 
max. 60 min.  
Circulare forțată a aerului.  
Alimentarea 220 V, 50 Hz.  
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele core-
spunzătoare pentru produsele oferite, valabil, 
copie confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului.   
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare, darea in exploatare de către partici-
pantul câștigător-obligatoriu. 
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare-obligatoriu.  
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid 
rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat-obligatoriu.

34500
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21 Video 
ureteroscop 
flexibil

Video 
ureteroscop 
flexibil

bucată 1 a) Fabricat în 2021-2022; 
b) Compatibil cu videoprocesorul OTV-S190 și 
sursa de lumină CLV-S190 aflate în dotare; 
c) Permite investigarea endoscopică cu tehno-
logia de bandă îngusta de culoare, care per-
mite evidențierea capilarelor și structurilorde 
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai 
bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mu-
coasei; 
d) Permite utilizarea la intervențiile cu LASER; 
e) Permite rotirea tubului de inserție (minim): 
dreapta 60°, stânga 60°; 
f ) Câmp de vedere (minim): 80°; 
g) Adâncimea câmpului vizual (diapazon min-
im necesar): 1.5-50 mm; 
h) Capacitate de flexiune (minim): sus 275°, jos 
275°; 
i) Canal instrumentar min. 3.6 Fr.; 
j) Diametru exterior maxim al tubului de in-
serție: 8.4 Fr.; 
k) Diametru exterior maxim al capului distal: 
8.5 Fr.; 
l) Identificarea endoscopului automată și 
afișarea pe ecran; 
m) Lungimea de lucru: minim 670 mm, maxim 
700 mm; 
n) Conectorul cu videoprocesor nu necesită 
capac de etanșare la imersarea în apă, nu 
permite pătrunderea lichidului în interiorul 
endoscopului. 
 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu. 
Documente confirmative: 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română.  
Ghid rapid al utilizatorului în limba română(-
maxim 4 pagini A4).

450800
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22 Sistem 
Video 
Uretero-
Renoscop

Sistem 
Video 
Uretero-
Renoscop

bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
Monitor – 1 bucată 
a) Gradul de protecție: IP54; 
b) Dimensiunea ecranului minim 7 “ cu rezoluția 
1280x800 pixeli; 
c) Unghiul de vedere minim 160⁰; 
d) Intrări video pentru uretero-renoscop  minim 2; 
e) Intrări pentru cameră minim 2 
f ) Ieșire video port HDMI minim 1 ; 
g) Minim 1 port pentru card SD; 
h) Minim un port USB; 
i) Permite stocarea imagine / video pe Flash USB sau 
SD card, cu o capacitate minim 16 GB; 
j) Interfață de utilizator optimizată, captare video 
și imagine în timp real pe card SD, redare de clipuri 
video înregistrate și imagini statice, transfer de date 
de pe cardul SD pe unitatea flash USB 
k) Management inteligent al energiei cu baterii Li-
Ion reîncărcabile, 
l) Timpul de lucru de la baterii Li-Ion reîncărcabile 
minim: 2 h; 
m) Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. 
Setul monitorului va consta din: 
Monitor , Card SD YSD, 16 GB; Cap de protecție ;  
Quick Clip ; Sursă de alimentare; Adaptor de optimi-
zarea a imaginei pentru video endoscoape flexibile. 
Video uretero-renoscop flexibil de unica folosință – 
18 bucați 
a) Vârful capului distal cu forma atraumaică; 
b) Cu mecanism de deviere pozitivă; 
c) Direcția de vizualizare 0⁰; 
d) Unghiul de vedere minim 110⁰, ±5⁰; 
e) Capacitate de flexiune minim sus 270°, jos 270°; 
f ) Canal de lucru instrumentar min. 3.5 Fr. (1,15mm); 
g) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 
teaca 9 Fr.; 
h) Lungimea de lucru: 700 mm, ± 5mm;  
Suport cu înălțimea reglabilă cu 4 roți blocabile: 
Roțile antistatice; 
Rafturi mobile; 
Braț din oțel inoxidabil, ce permite a fi rotit în jurul 
axei sale; 
Cu sistem ușor de fixare a monitorului,  
Tot sistemul să fie compatibil și funcțional, fabricat 
in 2022. 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu 
anexele corespunzătoare pentru pentru produsele 
oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin sem-
natura și ștampila, în care să certifice termenul de 
garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exp-
loatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare 
– obligatoriu.Documente confirmative: 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română.  
Ghid rapid al utilizatorului în limba română (maxim 
4 pagini A4)..

632500
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23 Masă de 
pus în lucru 
a probelor 
histologice

Masă de 
pus în lucru 
a probelor 
histologice

bucată 1 7486501. Masă de pus în lucru realizată din oțel in-
oxidabil lustruit (AISI 304), grosime material 
≥1,5 mm. 
2. Dimensiuni maxime masă: L / W / H: 2000 x 
1000 x 1900 mm. 
3. Evacuarea aerului să fie efectuată prin par-
tea inferioara din spate. 
4. Volumul de extracție a aerului ≥ 1500 m³ / 
h, ajustabil. 
5. Conexiune pentru aer proaspăt 
6. Viteza aerului peste zona de lucru ≥ 0,3 m 
/ sec. 
7. Iluminare prin lămpi LED cu variator, min-
im 4 bucăți 
8. Zona de lucru cu dimensiuni maxime 930 
x 810 mm, cu plăci perforate, găuri maxim Ø 
9 mm. 
9. Sistem de drenaj, apă rece circulă sub zonă 
de lucru comandata de un robinet. 
10. Chiuveta (dimensiuni maxime 420 x 410 
x 205 mm), antifonat pentru reducerea zgo-
motului, sudura fără muchii ascuțite și bine 
lustruite, cu preaplin. 
11. Amestecarea apei reci și calde se face 
prin intermediul unui robinet, cu cap dus 
extensibil. 
12. Lungimea furtunului de duș ≥ 1,5 m 
13. Bară de instrumente magnetică 
14. Chiuvetă de evacuare a deșeurilor de 
formalină acoperită cu o sită fină. 
15. Dozator formol proaspat. 
16. Rezervor de formol proaspăt ≥ 10 l. 
17. Rezervor pentru deșeuri formalină ≥ 10 l. 
18. Ușă de serviciu pentru rezervoare de 
formol. 
Cutie de control electric cu o siguranță sepa-
rată pentru toate echipamentele electrice 
Alimentare 230 V / 50/60 Hz 
Minim 4 prize principale 230 V / 50/60 Hz 
Unitatea de extractie si filtrare a aerului tre-
buie să fie separată 
Conexiunea dintre masa si unitatea de ex-
tractie si filtrare a aerului trebuie sa se faca 
printr-un racord flexibil 
Dimensiuni maxime a unității de filtrare L / W 
/ H: 800 x 830 x 1.050 mm 
Flux de aer ≥ 1000 m³/h 
Vacuum maxim ≥ 2600 Pa 
Putere nominala motor maxim 1 kW 
Minim 3 filtre: 2 de carbune activ si 1 de pre-
filtrare a prafului 
Greutate de minim 10 Kg pentru primul filtru 
de carbune activ 
Greutate de minim 15 Kg pentru al doilea 
filtru de carbune active 
 
Adițional în set: 
Calculator:  
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Procesor: Minim 4 nuclee, min. 3.0GHz; 
Memorie: Minim 16GB DDR4, frecvența 
nu mai puțin de 2666MHz; Memorie SSD: 
Minim 256GB; Memorie HDD: Minim 500GB 
HDD 7200 RPM; Video: Integrată, min. FHD; 
Porturi: Minimum 8xUSB, din care minimum 
4xUSB 2.0 și 4xUSB3.2, Porturi video - minim 
1xVGA, 1xDVI, 1x HDMI Port; Sursa alimen-
tare: 220-240V, 50-60Hz, maximum 250W. 
Accesorii: Tastatură USB RUS/ENG (conexi-
une cu fir prin port USB), Mouse optic USB 
(conexiune cu fir prin port USB).  
Blocul de alimentare conform recomandari-
lor producatorului. 
Notă: Accesoriile să fie de aceeași culoare 
și brand; Garanţia direct de la producător 
pentru tot echipamentul, minim 3 ani. 
Monitor: 
Monitor min. 21.5” LED, Timp de raspuns: 
8ms, Luminozitate: min. 250cd, Rezolutie 
min. 1920x1080, Unghi de vizualizare: min. 
178°/178°, Compatibil cu calculatorul oferit. 
Suport ajustabil cu brat pentru monitor si 
tastatura cu mouse. 
Camera foto,video: 
Camera digitala color compacta, incapsu-
lata ermetic, rezistenta la agenti chimici de 
curatare, pe brat ajustabil pe axele X,Y,Z sau 
integrata in tavan, cu rezolutie minim HD, 
zoom optic minim 10x. In modulul camerei 
sa fie integrata o sursa de lumina LED cu 
forma inelara, durata de viata minim 50000 
ore. Auto focus. Posibilitate de transmitere 
a imaginii pe calculator sau alte dispozitive 
in format live. Aplicatie specializata pentru 
captura imaginii, efectuare adnotari pe 
imagini. 
Anul de producere: 2022. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite, 
valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului si certificat IVD. 
Termen de garanție: ≥ 36 luni 
Instalare, darea in exploatare, instruirea de 
către participantul câștigător - obligatoriu 
Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare - obligatoriu. Servicii de mente-
nanță preventivă pe perioada de garanție. 
Documente confirmative: Manual de ser-
vice si manual de utilizare in conformitate 
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele 
medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Ar-
ticolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului 
(max. 4 pagini A4), in limba de stat - oblig-
atoriu.
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24 Imprimanta 
pentru lame 
histologice

Imprimanta 
pentru lame 
histologice

bucată 1 1. Automat de inscripționare a lamelor histologice 
standard, cu asigurarea inscripționării în regim con-
tinuu pe durata zilei. 
2. Să permită inscripționarea lamelor cu coduri de 
bare unidimensionale și bidimensionale, cât și car-
actere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 
3. Viteza de inscripționare ≥ 800 lame/ora. 
4. Capacitatea totală de încarcare cu lame ≥ 450 de 
lame dispuse in minim 3 magazii diferite pentru a 
putea inscripționa lame cu suprafața acoperită de 
diverse culori selectând magazia de lame dorită. 
5. Să poată inscripționa lame de orice culoare fără 
niciun fel de limitare a anumitor culori. 
6. Inscripționarea să fie atât rezistentă chimic la 
solvenții folosiți în procesul de colorare și fixare a 
țesuturilor histologice, cât si rezistentă mecanic la 
manipularea lamei. 
7. Inscripționarea trebuie realizată direct pe corpul 
lamei. 
8. Să aibă integrate sisteme de fixare și uscare a 
cernelii pentru a putea folosi lama imediat dupa 
înscripționare. 
9. Să permită inscripționarea lamelor cu muchii 
drepte, cu dimensiuni standard de 26 x 76 mm și 
max. 1.2 mm grosime. 
10. Rezoluția de printare sa fie de minim 300 dpi, 
atât pe orizontala, cât și pe verticală. 
11. Să poată fi conectată la computer pentru in-
troducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi 
inscripționate pe lame. 
12. Configurația imprimantei trebuie sa conțină un 
cititor mobil de coduri de bare. 
13. Să poată fi folosită și gestionată prin interme-
diul unui computer neconctat la rețea, cât și de un 
sistem de management LIMS. 
Anul de producere: 2022. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin 
semnatura și ștampila participantului și certificat 
IVD. 
Termen de garanție: ≥ 36 luni 
Instalare, darea in exploatare, instruirea de către 
participantul câștigător - obligatoriu 
Training pentru utilizatori la instalare și la solicita-
re - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă 
pe perioada de garanție. Documente confirmative: 
Manual de service si manual de utilizare in confor-
mitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele 
medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 
3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat - obligatoriu
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25 Imprimanta 
pentru 
casete 
histologice

Imprimanta 
pentru 
casete 
histologice

bucată 1 1.  Automat de inscripționare a casetelor histologice 
standard, cu asigurarea inscripționării în regim con-
tinuu pe durata zilei. 
2.  Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de 
bare unidimensionale si bidimensionale cu carac-
tere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 
3.  Viteza de incripționare ≥ 900 de casete pe ora. 
4.  Capacitatea totala de încarcare cu casete ≥ 400 
de casete dispuse în minim 6 magazii diferite pen-
tru a putea inscripționa casete de diverse culori 
selectând magazia de casete dorită. 
5.  Să poată inscripționa casete de orice culoare, fără 
nici o limitare. 
6.  Inscripționarea sa fie rezistenta chimic la sol-
venții folosiți în procesul de deshidratare și fixare a 
țesuturilor histologice. 
7.  lnscripționarea trebuie realizată direct pe corpul 
casetei. 
8.  Să aibă integrate sisteme de fixare și uscare a 
cernelii pentru a putea folosi caseta imediat dupa 
inscripționare. 
9.  Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele 
de scriere înlicinate atat la 35° cat si la 45° 
10.   Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 
28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 
11.   Rezolutia de printare sa fie de minim 300 dpi 
atat pe orizontala cat si pe verticala. 
12.   Configuratia imprimantei trebuie să conțină 
cititor mobil de coduri de bare. 
13.   Să poată fi conectată la computer pentru in-
troducerea cu usurinta a datelor ce urmeaza a fi 
inscriptionate pe casete. 
14.   Să poată fi folosită și gestionată prin interme-
diul unui computer neconectat la rețea cât și de un 
sistem de management LIMS. 
Anul de producere: 2022. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată prin 
semnatura și ștampila participantului și certificate 
IVD. 
Termen de garanție: ≥36 luni 
Instalare, darea in exploatare, instruirea de către 
participantul câștigător - obligatoriu 
Training pentru utilizatori la instalare și la solicita-
re - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă 
pe perioada de garanție. Documente confirmative: 
Manual de service si manual de utilizare in confor-
mitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele 
medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 
3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in 
limba de stat - obligatoriu.
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bucată 1 748650Microtom semiautomat cu aplicatii multiple. 
1. Să dețină următoare gamă de selecție a 
grosimii de secționare: 
• Reglaj fin al grosimii de sectionare prin in-
termediul motorului pas cu pas pana la 0.5 
– 100 μm. 
o Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 μm / pas de 
0.5 μm. 
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o Reglaj grosime taiere 2 - 10 μm / pas de 1 
μm. 
o Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 
2 μm. 
o Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 
5 μm. 
o Reglaj grosime taiere 30 - 40 μm / pas de 
10 μm. 
o Reglaj grosime taiere 40 - 100 μm / pas de 
10 μm. 
• Reglaj grosimea de fasonare prin intermedi-
ul motorului pas cu pas pana la 500 μm. 
o Reglaj grosime fasonare pâna la 10 μm / 
pas de 5 μm. 
o Reglaj grosime fasonare pâna la 100 μm / 
pas de 10 μm. 
o Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / 
pas de 20 μm. 
o Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / 
pas de 50 μm. 
2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 
28 mm. 
3. Cursa verticala specimen de maxim 72 
mm. 
4. Retragerea specimentului la cursa de in-
toarcere să poată fi oprită. 
5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru 
setarea precisă a grosimii de secțiune și fa-
sonare, mișcare înainte și înapoi a specimen-
ului prin intermediul motorului pas cu pas 
6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur 
buton. 
7. Să dețină sistem de control variabil al vite-
zei de avansare – 400, 800, 1200 μm/s. 
8. Să aibă funcție de memorare pentru reve-
nirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 
9. Roata pivotanta integrată ce se poate blo-
ca în orice poziție. 
10. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 
11. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare 
clema de specimen. 
12. Să aibă potrivire rapidă a suportilor de 
cuțit cu ghidaj de precizie. 
13. Schimbare rapidă a clemelor pentru 
specimen. 
14. Tava detașabilă foarte mare cu suport 
ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 
ml. 
15. Tava să fie amplasată și sub suportul de 
cuțit pentru curățare ușoară. 
16. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 
cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticluță cu 
ulei de ungere, 1 perie cu magnet. 
17. Dimensiuni maxime: (L/l/h) 620x480x300 
mm. 
18.  Greutate: minim 30 kg. 
Anul de producere: 2022. 
Cerințe de certificare: Certificat CE sau 
declarație de conformitate CE cu anexele 
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27 Lentila 
Abraham

Lentila 
Abraham

bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
cu cutie pentru păstrare, pe care să fie impri-
mat modelul și producătorul; 
pentru capsulotomiei cu laser YAG; 
planconvex cu marirea 1.8x pe centru; 
0.56x spotul laser; 
diametru parți ce contactează cu globul ocular 
15.5mm. 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu. 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
 Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(maxim 4 pagini A4)..

23000

corespunzătoare pentru produsele oferite, 
valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului și certificat IVD. 
Termen de garanție: ≥ 36 luni 
Instalare, darea in exploatare, instruirea de 
către participantul câștigător - obligatoriu 
Training pentru utilizatori la instalare și la so-
licitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță 
preventivă pe perioada de garanție. Doc-
umente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare in conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale 
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. 
Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), 
in limba de stat-obligatoriu.
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28 Optotipe la 
distanță 3 m

Optotipe la 
distanță 3 m

bucată 3 Anul de producere: 2021 - 2022; 
cu suport de fixare pe perete; 
distanta de lucru: 3 m; 
arie vizuala: 24x62 cm, ±5cm; 
iluminare LED; 
alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(maxim 4 pagini A4 ).
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29 Optotipe la 
distanță 5 m

Optotipe la 
distanță 5 m

bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
cu suport de fixare pe perete; 
distanta de lucru: 5 m; 
arie vizuala: 24x62 cm, ±5cm; 
iluminare LED; 
alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu.Documente confirmative: 
Manual de service în una din limbile de circu-
lație internațională (rusa/engleza). 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
       Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(maxim 4 pagini A4).

9660
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bucată 1 1955000
Anul de producere: 2021 - 2022; 
Sistem de infuzie activ pentru menținerea 
exactă a presiunii și debitului irigației de lucru 
in camera anterioara; 
Diapazonul necesar de valorii țintă program-
abile pentru presiune intraoculara de lucru: 
26-110mmHg; 
Două tipuri de administrare a fluidelor prin 
suport electric pentru perfuzie gravitațional 
și prin sistem automatizat de administrare din 
pungă; 
Sistem de control complet programabil după 
necesitățile utilizatorului; 
Pompă peristaltică avansata cu sistem dublu 
de aspirație si control precis al fluidelor mai 
mult de 5 role; 
Sonda ultrasonică pentru facoemulsificare cu 
senzor de presiune de irigare integrat pentru 
masurarea PIO direct intraoperator si detect-
area automata a nivelului ochiului pacientu-
lui. 
Sistemul să suporte sondă cu ultrasunet 
pentru facoemulsificarea cu mișcări oscilator 
lateral și torsional, cu rezonanța de frecvențe 
32-43KHz; 
Sondă de vitrectomie pneumatica  tip ghi-
lotină cu maxim 4000 tăieri/min; 
Diatermia 1,5MHz, maxim 10W; 
Modurile ultrasunetului: Continuous, Pulse, 
Burst și personalizat; 
Controlul liniar al puterii ultrasonice folosind 
pedala de comanda; 
Controlul liniar al debitului de aspirație în 
etapele de I/A, vitrectomie și îndepărtare a 
cristalinului folosind pedala de comanda în 
intervalul 0-60 cc/min; 
Controlul liniar al debitului de vacuum în 
etapele de I/A, vitrectomie și îndepărtare a 
cristalinului folosind pedala; diapazonul nece-
sar 0-650mmHg; 
Irigarea continuă după necesitate; 
Pedala de comandă fără fir, complet program-
abilă cu 4 funcții auxiliare; 
Sistem de reflux activ programabil, avand pre-
siunea reglabila, folosind pedala de comanda; 
Permite programarea la necesitatea utilizator-
ului a presiune intraoculara de lucru, a vacuu-
mului și a debitului de aspirație; 
Emiterea mai multor tonuri audio pentru con-
firmarea starii de funcționare a sistemului; 
Sistem automat de monitorizare a nivelului  
lichidului de irigare și emiterea de avertizări 
repetate când acesta se apropie de sfarsit, 
pentru evitarea colapsului camerei anterioare; 
Confirmare vocala în timpul modificărilor eta-
pei sau modului chirurgical; 
Ecran plat tactil de minimum 19” cu braț ar-
ticulat; 
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Telecomandă multicanal cu infraroşu 
Salvarea parametrilor utilizatorilor atât pe 
memoria internă, cât și pe una externă; 
Lumină de lucru deasupra tăvii de instru-
mente; lampă pentru examinare; 
Pedală multi funcțională fără fir, programa-
bilă; 
Cu 4 roți blocabile; 
Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; 
Conectarea prin Wi-Fi la imprimantă; 
Accesorii:        
 - compresor de aier pentru menținerea presi-
unei de lucru; 
- sondă pentru facoemulsificare - 2 bucăți; 
- cablu pentru diatermie – 2 bucăți 
- casete de unica folosință pentru fluid – 10 
buăți. 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pent-
ru produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Asigurarea cu consumabile, accesorii și in-
strumente pe un termin minim de 8 ani. 
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 
Documente confirmative: Manual de service 
si manual de utilizare în conformitate cu 
LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele med-
icale  din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. 
P. 3Manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza). 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii 
la momentul livrării în limba română. 
Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(max. 4 pagini A4).
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31 Tonometru 
Goldman

Tonometru 
Goldman

bucată 2 Anul de producere: 2021 - 2022; 
Cu cutie pentru transportare / păstrare, pe care 
să fie imprimat modelul și producătorul. 
Compatibil cu lampa cu fantă Zeiss SL 120 din 
dotarea spitalului; 
Suport de fixare la lampa cu fantă; 
Diapazonul necesar de măsurări (minim): 0 / 
80 mmHg; 
Pasul de măsurări (maxim): 2 mmHg; 
Bara de calibrare cu 6 puncte. 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu.Documente confirmative: 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(maxim 4 pagini A4).
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32 Baghetă 
Maddox cu 
LED central

Baghetă 
Maddox cu 
LED central

bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
cu cutie pentru păstrare, pe care să fie impri-
mat modelul și producătorul; 
Sticlă roșie; 
Diapazonul minim de deoptrii prismatice -20 ~ 
+20, cu pasul de 1 PD; 
Puterea prismei ese reglată u ajutorul butonu-
lui rotativ; 
Lungimea 150 mm, +/- 5 mm; 
Lanternă LED 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu. 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
 Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(maxim 4 pagini A4)..

12650
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33 Lampă cu 
fantă, ocular 
10x

Lampă cu 
fantă, ocular 
10x

bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
Binocular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de 
la -7D până la +7D; 
Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; 
Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire),  
între  prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru 
utilizarea lentilei Goldman sau Volk : ≥60mm; 
Ajustarea  fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 
14 mm (continuu); 
Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 
14 mm(trepte și continuu); 
Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul minim): 
0° - 20°; 
Unghiul de rotire dreapta/stânga a prismei cu fanta 
(diapazonul minim): 0° -  90°, fixarea inițială  0°; 
Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor 
(diapazonul minim): 0° -  90°, fixarea inițială  0°; 
Deplasarea bazei manevrat de joystick; 
Deplasarea laterala a bazei: ≥100mm ; 
Deplasarea adâncime a bazei: ≥90mm ; 
Deplasarea înălțimii a bazei: ≥25mm ; 
Reglarea înălțimii bărbiei: ≥50mm; 
Filtre: albastru cobalt, verde;  
Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa ilu-
minării) până la maxim; 
Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blo-
cabile; 
Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. 
Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru capta 
imaginea vizualizată  de utilizator și ocular pentru 
asistent sau: 
- o camiră incorporată cu rezoluția minim 2592 x 
1944 pixeli; 
- calculator cu spațiu de stocare minim 250GB; 
- monitor cu rezoluția minim 1920 x 1080 pixeli; 
- periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pen-
tru export în format PDF sau JPG.  
 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu 
anexele corespunzătoare pentru pentru produsele 
oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin sem-
natura și ștampila, în care să certifice termenul de 
garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exp-
loatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare 
– obligatoriu.  
Documente confirmative: Manual de service si man-
ual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 
cu privire la dispozitivele medicale  din 09.06.2017, 
capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual de service în 
una din limbile de circulație internațională (rusa/
engleza). 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
Ghid rapid al utilizatorului în limba română (max. 4 
pagini A4).

897000
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bucată 1 1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul 
intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu 
înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulti) 
2. Principiul de funcționare electric sau electrohi-
draulic. 
3. Structură de susținere robustă din otel sau metal 
solid cu înveliș rezistent la coroziune,  fară rotile 
pentru a asigura o buna fixare a fotoliului de po-
dea.+ 
4. Cu comutator de picior cu protecție împotrivă 
factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipu-
larea poziției fotoliului. 
5. Fotoliu format din minim 4 segmente : suport 
cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, 
suport talpi - opțional. 
6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, anti-
bacteriană, de înaltă rezistență. 
7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică 
nedeformabilă de înaltă densitate (≥50kg/cm3). 
8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului 
din poziție ortostatica în poziție orizontală. 
9. Cu posibilatea schimbării unghiului de inclinare a 
suportului de bazin 0-10°. 
10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în 
poziție Trendelenburg. 
11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pent-
ru spătar și secțiunea piciorului; 
12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei  la 85° ± 10° 
direcție dreapta și stingă cu fixare de poziție. 
13. Cu manipulare motorizata la segmentele cap, 
spate, picioare. 
14. Posibilitatea de reglare a înalțimii de lucru al 
fotoliului : 
poziția minimala față de podea 45cm ± 10 cm, 
poziția maximală față de podea 100 cm ± 10 cm. 
15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de 
poziție ale fotoliului. 
16. Suportul de mîini – 2buc,  ajustabile 180 ° . 
17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu 
secțiunea suport spate și înclinare. 
18. Suportul spate ajustabil de la minim  90° la 180 °. 
19. Suport picioare ajustabil de la minim  90° la 180 
°. 
20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontala minim 
190 cm. 
21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 
22. Masa maximă a pacientului 150 kg. 
23. Anul producerii 2022. 
Cerințe de certificare: 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu 
anexele corespunzătoare pentru pentru produsele 
oferite, valabil, copie confirmată prin semnătură și 
ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnătură și ștampila, în care să certifice termenul 
de garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exp-
loatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare 
– obligatoriu. 
Documente confirmative:  
*Manual de service în una din limbile de circulație 
internațională (rusa/engleza). 

149500
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35 Troliu ORL Troliu ORL bucată 1 1725000
1. Troliu – 1buc.  
• Cu 4 rafturi + sertar. 
• Roți antistatice și blocabile. 
• Cu canale de amplasare a cablurilor de 
alimentare sau sistem de distributie al ali-
mentarea integrat in suporturile laterale ale 
troliului. 
• Cu posibilitatea fixarii suportului pentru 
monitor specificat mai jos. 
• Cu atasament instalat pe troliu pentru 
pastrarea cap-camerei indicate mai jos. 
2. Monitor- 1 buc. 
• Rezolutia: minim Full HD,1080p. 
• Diagonala display minim 25’. 
• Format afisare imagine: 16:9. 
• Sursa de alimentare: 220V ± 10V, 50Hz sau 
prin adaptor de alimentare. 
• Fixare: suport pentru monitor atasat de/pe 
troliu cu inaltime ajustabila, rotatie pe axa 
orizontala minim 30° in ambele directii. 
Posibilitatea de a inclina monitorul (sus-jos) 
• Porturi pentru video intrare minim: 2x DVI, 
1x 3G-SDI, 1x VGA, 1x S-Video 
• Porturi pentru video iesire minim: 1x DVI, 
1x 3G SDI. 
3. Video-procesor-1 buc. 
• Compatibil cu cap-camera indicata mai 
jos. 
• Reglare automată a culorilor. 
• Reglare automată a intensității luminii. 
• Posibilitatea presetărilor și setărilor indi-
viduale - minim 4 
• Port USB minim 1, compatibil cu unitatile 
de stocare tip USB de la minim 4gb pina la 
1TB.  
• Porturi de video out minim: DVI x2, S-Vid-
eo x1. 
• Video out cu rezolutia minim 1920x1080p. 
• Cabluri de interconectare la monitor si alte 
module suplimentare incluse in set minim 1 
buc DVI. 
• Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de 
alimentare inclus. 
• Unitate flash USB minim 8GB pentru inreg-
istrarea imaginilor si video din timpul inter-
ventiilor chirurgicale 
• Tastatura USB rezistenta la umeditate din 
silicon sau alte materiale destinate inregis-
trarii pacientilor in sistem. 
4. Cap-camera- 1 buc. 
• Tehnologia de captare a imaginii minim 
3CCD sau 3CMOS cu cip integrat. 
• Rezolutia minim FULL HD 1920 x 1080 
pixeli. 
• Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic 
și 1,5X digital ZOOM. 
• Focalizare la distanță - interval de la 16 
mm la 26 mm. 
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• Lungimea cablului camerei - nu mai puțin 
de 3 metri. 
• Cuplare automată pe telescop. 
• Adaptor video integrat în camera cu capac. 
• Total imersibil în dezinfectanți. 
• Adaptor video autoclavabil. 
• Filtru moire inclus. 
• Sterilizabila. 
5. Sursa de lumina- 1 buc.  
• Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii 
- reglare continuă cu buton; 
• Modul separate de restul utilajelor. 
• Reglarea modului PORNIT sau STANDBY 
printr-un buton. 
• Durata de viață garantată a lămpii, minim 
10 mii de ore. 
• putere minimă, echivalentă cu lampa xe-
non de 180W. 
• reglarea intensității luminii - modul au-
tomat. 
• reglarea intensității luminii - modul manu-
al. 
• Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de 
alimentare inclus. 
 
6. Cablu fibro-optic- 2 buc. 
• Cu conector compatibil cu sursa de lumina 
livrata. 
• Diametru - 4-5 mm. 
• Lungime - 3 m, +/- 0,5 m. 
• Cu rotire liberă în jurul axei. 
• Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de 
grade. 
• Compatibil cu endoscoapele livrate men-
tionate mai jos. 
7. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinu-
soscop de 0 °(zero grade)- 2 buc. 
• Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral 
- 0°. 
• Rezoluție minim HD. 
• Diametru exterior – 4mm ± 1mm. 
• Lungime – 18 cm ± 2 cm. 
• Transmiterea luminii prin fibră optică 
încorporată în sistemul optic. 
• Lentile din sapfir rezistente la agenți chimi-
ci, termici și mecanici. 
• Unghi larg de vizualizare. 
• Autoclavabil la 132°C -134°C. 
8. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinu-
soscop de 45 °(zero grade) - 2 buc. 
• Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral 
- 45°. 
• Rezoluție minim HD. 
• Diametru exterior – 4mm ± 1mm. 
• Lungime – 18 cm ± 2 cm. 
• Transmiterea luminii prin fibră optică 
încorporată în sistemul optic. 
• Lentile din sapfir rezistente la agenți chimi-
ci, termici și mecanici. 
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• Unghi larg de vizualizare. 
• Autoclavabil la 132°C -134°C. 
9. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop 
de 70 °(zero grade) - 2 buc. 
• Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral 
- 0°. 
• Rezoluție minim HD. 
• Diametru exterior – 4mm ± 1mm. 
• Lungime – 18 cm ± 2 cm. 
• Transmiterea luminii prin fibră optică 
încorporată în sistemul optic. 
• Lentile din sapfir rezistente la agenți chimici, 
termici și mecanici. 
• Unghi larg de vizualizare. 
• Autoclavabil la 132°C -134°C. 
10. Diatermocoagulator – 1buc. 
• Frecvența: cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz  
• Canale de ieșire:  Monopolar: 1 canale 
izolate;  
•  Comutator de mînă – Da;  
• Comutator de picior – Da;  
•  Bipolar:  1 canale izolate;  
•  Moduri de lucru:  
Monopolar:  Tăiere: Putere:    1-50W, rezistența 
500 Ohm, discreție 1W;  
Coagulare:  Putere: 10-50W, rezistența 500 
Ohm, discreție 1W;  
Bipolar:   Tăiere:  Putere: 1-50 W, rezistența 200 
Ohm, discreție 1W; 
Coagulare:    Putere: 1-50 W, rezistența 200 
Ohm, discreție 1W;  
•  Mod coagulare:  Coagulare moderată, Coag-
ulare forțată, Coagulare prin pulverizare  
•  Dozarea automată a puterii -  Da;  
•  Funcţie de autotestare – Da;  
•  Canal de ieșire independentă – Da; 
•  Indicatoare:     Acustic si Vizual.  
•  Electrosecuritate: Clasa de protecție  I;  Tip 
CF;  
•  Porturile monopolare compatibile cu pie-
sele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 
pini de 4 mm) - standart pentru piesele de 
mina in dotare aflate in cadrul institutiei. 
•  Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 
mm – pentru cablurile monopolare aflate in 
dotare in cadrul institutiei. 
Accesorii:    
•  Comutator de picior tip pedală, tăiere/coag-
ulare, lungimea firului de conectare minim 
3m, 1 buc.  
• Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 
m, 1 buc.  
• Cablu pentru egalizare de potențial, lungime 
a firului minim 4m, 1 buc. 
• Electrod netru de cauciuc autoclavabil cu 
cablu interconector cu lungimea de minim 3 
metri.-2 seturi. 
• Pensa bipolara tip baioneta cu port de aspi-
ratie integrat amplasat pe virf si port pentru 
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conectarea tubului de aspirare. Virful cu 
latimea 1.4mm ± 0.1mm, lungimea 200mm 
± 10mm. Ref: 844320 – 2 buc. + cablu de 
interconectare la diatermocoagulator, au-
toclavabil – 2 buc.  
• Piesa monopolara angulara pentru coag-
ulare si aspirare. Cu conector pentru cablu 
monopolar compatibil cu diatermocoagu-
latorul  si port pentru tubul de aspirare. 
Diametrul exterior 3mm, lungimea de luc-
ru 17cm ± 10mm. Ref: 839317 – 1buc. 
• Piese monopolara angulara, izolata cu 
punctul de contact pentru coagulare 
neizolata amplasat distal. Diametru exteri-
or 3.5mm ± 0.1mm, lungimea de lucru 
12cm ± 10mm. Cu conector pentru cablu 
monopolar compatibil cu diatermocoagu-
latorul  si port pentru tubul de aspirare. 
Ref: 839312 -1 buc. 
• Piesa monopolara angulara curbata in 
partea superioara, flexibila. Cu conector 
pentru cablu monopolar compatibil cu 
diatermocoagulatorul  si port pentru tubul 
de aspirare. Diametrul exterior 4mm ± 
0.1mm, lungimea de lucru 15 cm ± 10mm 
839315 N  – 1 buc. 
• Cablu monopolar pentru conectarea in-
strumentelor compatibil cu piesele mo-
nopolare enumerate mai sus. – 2 buc. 
• Notă: Accesoriile trebuie să fie  produse 
de același producător ca și dispozitivul. 
11. Sistem multifunctional cu electromotor 
• Dispozitiv destinat interventiilor chirurgi-
cale patologia nasului și sinusurilor pa-
ranazale,  patologia urechii. 
• Anul de producere: 2022. 
• Sistem de dirjare al micromotorului: Ecran 
tactil, display color, diagonala 6-7 inch. 
• Canale de iesire: Canal de lucru: 2 
conectări independente cu posibilitate de 
recunoaștere automată a piesei de mână 
conectate. 
•  Sistem de irigare:  Integrat. 
•  Comutator de picior Da. 
• Viteza de rotații per minut 300 - 80 000. 
• Indicatoare: Acustic, Vizual. 
 
Accesorii: 
•  Comutator de picior dublu tip pedală cu 
cablu de conectare lungime minim 2 m. 1 
buc. 
• Piesa de mina-1buc.   
• Cu intervalul de rotatii pe minut cuprins 
intre minim 10 000- 12 000. 
• La modul oscilare cu oscilatiile maxim 10 
000. 
• La modul rotire cu rotatiile maxim 12 000. 
• Cu canal de aspirare integrat. 
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• Cu canal de aspirare integrat. 
• Complet imersibil in lichide. 
• Autoclavabil la 134°C. 
• Adaptor universal pentru cuplarea insertu-
rilor. 
• Miner ajustabil atasabil pentru piesa de 
mina, angulara. 
• Spray universal cu duză de pulverizare pen-
tru curățarea și lubrifierea pieselor de mână. 
3 buc 
• Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 
4 m. 1 buc 
• Cablu pentru egalizare de potențial, lun-
gime a firului minim 4m. 1 buc. 
• Notă:Accesoriile trebuie să fie  produse de 
același producător ca și dispozitivul 
Cerințe de certificare: 
• Certificat de la producător ce atestă cali-
tatea produsului ISO 13485, IEC 60601 val-
abil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila Participantului. 
• Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pent-
ru produsele oferite, valabil, copie confir-
mată prin semnatura și ștampila Participan-
tului. 
• Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului. 
• Instalare de către participantul câștigător 
• Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 
Documente confirmative: 
• Manual de service în una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza). 
• Manual de utilizare cu prezentarea traduce-
rii la momentul livrării în limba de stat
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36 Blender de 
gaz tip me-
canic

Blender de 
gaz tip me-
canic

bucată 1 • Proiectat special pentru aplicații ECMO sau 
bypass Heart-Lung 
• Precizie*: +/- 3% 
• Debit maxim: 40 ±10 LPM 
• Debit de scurgere: 2,5 – 4,5 LPM @ 8 LPM 
• Interval FIO2: 21%  până la 100 % 
• Interval de alimentare cu gaz: 3.4 bar ± 1.3 
bar 
• Componenta:  
• Debitmetru 1: 0-10 LPM 
• Debitmetru 2: 1000 ml 
• Cu capcana de apa atasata sau incorporata 
• Piese optionale: 
• Furtun de aer si oxygen cu conector tip DIN 
cu lungimea de minim 4 m  
• Mixerele vor menține FIO2 setat  chiar și cu 
fluctuații ale presiunii de alimentare. Sa nu 
depaseasca 3% din valoarea setata. 
• Cerințe de certificare: 
• Anul producerii 2022. 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnătură și ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnătură și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 
Documente confirmative:  
*Manual de service în una din limbile de circu-
lație internațională (rusa/engleza). 
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37 Aparat de 
sigilat pungi

Aparat de 
sigilat pungi

bucată 1 86250Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pen-
tru sterilizarea instrumentelor în instituții 
medicale, cu sistem de încălzire permanent 
și functie de stand-by pentru a preveni su-
praincalzirea.                                  Carcasă din 
oțel inoxidabil.                                                                                              
Modul de reglarea, setare și afișare a tem-
peraturii dorite, diapazon: 120-220 grade 
Celsius. 
Potrivit pentru pungi și bobine.                         
Tensiunea de alimentare: curent monofazat, 
220-240 V 50-60 Hz                                      
Distanța de etanșare față de margine, de la 0 
la 35mm.                                                       
Reverse rotatie - DA.                                                                                                        
Control cu microprocesor - DA.                                                                                          
Setările parametrilor rămân aceeasi după o 
întrerupere a curentului - DA.                                
Pornirea automată a motorului prin senzor 
de fotocelula - DA.                                              
Oprire automată a motorului după 30 secu
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38 Butelie O2 
de 5l cu 
reductor

Butelie O2 
de 5l cu 
reductor

bucată 2 Volum – 5 litri; 
Diametrul buteliei ≤ 140 mm; 
Materialul de confecționare a buteliei precum 
și a robinetului de închidere/deschidere a 
buteliei  – oțel/aluminiu/metal galvanizat; 
Mâner detașabil pentru transportarea buteliei; 
Manometru de control cu reductor de presi-
une; 
Regulator de flux – 0-15 l/min; 
Ieșire pentru canula nazală; 
Ieșire priză standart DIN; 
Presiunea maximă – 300 bar; 
Presiune de lucru ≥ 150 bar; 
Diametrul filetului pentru incarcare buteliei – 
G3/4”; 
Geanta de transport. 
Data ultimei verificări tehnice a buteliei în 
2022 cu document confirmativ. 
Termen de garanție butelie și reductor 24 luni.

27600

nde.                                                                   
Viteza de etanșare nu mai puțin de 10metri/
secunda                                                        
Setarea Intervalului de temperatură: 1 grad 
Celsius                                                             
Alertă și oprirea motorului în cazul în care 
parametrii monitorizați depășesc limite 
prestabilite - DA 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medi-
cale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - certificat/
extras de înregistrare în Registrul de stat 
a dispozitivelor medicale emis de Agenția 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
(copie semnată și ștampilată de către par-
ticipant)* Pentru dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului. *Certi-
ficat CE sau declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite 
– valabil - -copie- confirmată prin semnătu-
ra şi ştampila participantului. Documente 
confirmative: *Manuale de service în una 
din limbile de circulație internațională (rusa/
engleza) și manualul de utilizare cu prezen-
tarea traducerii la momentul livrării în limba 
de stat - copie– confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.
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39 Butelie O2 
de 10l cu 
reductor

Butelie O2 
de 10l cu 
reductor

bucată 1 Volum – 10 litri; 
Diametrul buteliei ≤ 200 mm; 
Materialul de confecționare a buteliei precum 
și a robinetului de închidere/deschidere a 
buteliei  – oțel/aluminiu/metal galvanizat; 
Mâner detașabil pentru transportarea buteliei; 
Manometru de control cu reductor de presi-
une; 
Regulator de flux – 0-15 l/min; 
Ieșire pentru canula nazală; 
Ieșire priză standart DIN; 
Presiunea maximă – 300 bar; 
Presiune de lucru ≥ 150 bar; 
Diametrul filetului pentru incarcare buteliei – 
G3/4”; 
Geanta de transport. 
Data ultimei verificări tehnice a buteliei în 
2022 cu document confirmativ. 
Termen de garanție butelie și reductor 24 luni.
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40 Frigider 
pentru 
păstrarea 
sângelui

Frigider 
pentru 
păstrarea 
sângelui

bucată 1 An producere: 2021-2022 
Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; 
Tip: Vertical, cu îcărcare orizontală, mobil, pe rotile. 
Volum util: 550-650l; Material interior: metal inox. 
Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimi-
ci. 
Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. 
Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice 
parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambi-
ant 32°C. 
Circulatia forțata a aerului. Dezghețarea automată sau 
programabilă pentru un anumit interval. 
Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a 
ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. 
Ușa: transparentă, cu lacăt. 
Sertare: minim 8, din material inoxidabil, detașabile, cu 
sistem telescopic. 
Podea și sertare cu sistem de scurgere. 
Compressor de minim 0,33CP cu răcire pe aer. 
Refrigerent: fară CFC / HCFC 
Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru 
sonda de monitorizare externă. 
Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz 
Monitorizare temperatură și activitate frigider: 
Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a 
camerei interioare. 
Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezer-
va. 
Alarme sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/
sau neconformitate activitate frigider. 
Cerințe de certificare: 
Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie 
confirmată prin semnatura și ștampila participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și 
ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru 
echipament și accesorii nu mai mic de 60 luni din momen-
tul instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalarea, darea in exploatare, de către participantul 
câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instala-
re și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță pre-
ventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: 
Manual de service si manual de utilizare in conformitate 
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al uti-
lizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.

161000
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bucată 1 Anul de producere: 2021 - 2022; 
Calibrare si echilibrare automat; 
Sensor flowmetru 1; 
Diapazonul de măsurări (minim): 0 – 100 ml/s; 
Acuratețea (maxim): ± 2 %; 
Rezoluția (maxim): 5 ml/s; 
Recipientul de acumulare (minim): 1000 ml;   
Filtru: 1-10 Hz; 
Suport reglabil pe înălțime; 
Pâlnie pentru bărbat/femeie; 
Pâlnia și recipientul de acumulare ușor detașa-
bile; 
Alimentarea: baterii sau acumulator; 
Comunicarea cu stația de stocare a rezultatelor 
prin Bluetooth; 
Rezultatele necesare (cu grafic): Fluxul Maxim, 
Fluxul Mediu, Timpul Fluxului Maxim, Volumul 
Fluxului Maxim,    
                                                     Volumul Total, Tim-
pul Fluxului, Timpul Ezitării, Timpul Total. 
 
Accesorii: 
     Laptop cu aplicația de lucru a uroflowme-
trului instalată, spațiul de stocare a rezultatelor 
mai mare de 250GB; 
     Imprimantă pentru editarea rezultatelor; 
     Baterii pentru 1000 h de lucru sau dispozitiv 
de reincarcare a acumulatorului. 
 
 
CERINȚE DE CERTIFICARE:  
 Conformitate cu directiva 93/42 CEE  
Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului. 
Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului.  
Instalare de către participantul câștigător  
Training pentru utilizatori la instalare și la solic-
itare – obligatoriu. 
Documente confirmative: Manual de service si 
manual de utilizare în conformitate cu LEGEA 
Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale  din 
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual 
de service în una din limbile de circulație inter-
națională (rusa/engleza). 
Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba română. 
Ghid rapid al utilizatorului în limba română 
(max. 4 pagini A4).

138000
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42 Generator 
de ultrasun-
ete cu co-
agulare ( tip 
Harmonic) + 
accesorii.

Generator 
de ultrasun-
ete cu co-
agulare ( tip 
Harmonic) + 
accesorii.

bucată 1 Dispozitiv electro-chirurgical cu instrumente/piese de mina desti-
nate pentru disectia si coagularea tesutului. 
• Principiul de functionare: pe baza tehnologiilor tip “Power seal”, 
“Enseal”,”Harmonic”. 
• Functie de disectie si coagulare ultrasonica. 
• Functie de coagulare bipolara. 
• Posibilitatea de a efectua disectia si coagularea vaselor cu diame-
trul/grosimea de minim 7mm. 
• Minim 1 port pentru conectarea accesoriilor de lucru. 
• Abilitatea de a ajusta amplitudinea oscilațiilor duzei/accesoriilor 
pentru disecția / coagularea cu ultrasunete. 
• Prezenta tehnologiei adaptive de țesut care va permite o precizie 
și o performanță chirurgicală mai mare prin optimizarea dinamică 
a livrării energiei ca răspuns la schimbarea caracteristicilor fizice 
ale tesutului. 
• Recunoasterea automata al instrumentelor conectate pentru a 
minimiza timpul de configurare al lor. 
• Sistemul de auto-testare a generatorului, capacitatea de a di-
agnostica corectitudinea conexiunii instrumentelor cu sistem de 
notificare si alarme cu indicator vizual si sonor. 
• Display touchscreen. 
• Posibilitatea utilizarii dispozitivului dat la pacientii cu cardiostim-
ulator implantat. 
• Posibilitatea activarii instrumentelor manuala si cu commutator 
de picior. 
• Alimentare 210-240V, 50 Hz. 
ACCESORII : 
• Piesa de mina cu functiile de disectie, coagulare, cavitare bazata 
pe tehnologia cu ultrasunete- 6 buc. 
• Posibilitatea de a efectua disectia si coagularea vaselor cu diame-
trul/grosimea de minim 7mm. 
• Piesa de mina tip “pistol”. 
• Prezenta tehnologiei adaptive de țesut care va permite o precizie 
și o performanță chirurgicală mai mare prin optimizarea dinamică 
a livrării energiei ca răspuns la schimbarea caracteristicilor fizice 
ale tesutului. 
• Posibilitatea autotestarii la conectare la generatorul de putere. 
• Indicarea erorilor de functionalitate la ecranul de afisare al gen-
eratorului. 
• Posibilitatea regularii puterii applicate cu butoane integrate in 
miner. 
• Pentru interventii chirurgicale deschise si endoscopice. 
• Frecventa oscilatiilor 50 Khz ± 1KHz. 
• Lungimea 35cm ± 2 cm. 
• Virful de tip incovoiat. 
• Lungimea lamei de lucru active: 15 mm ± 2mm. 
• Apertura de deschidere al branselor: 12mm ± 2mm. 
• Posibilitatea rotirii lamelor la 360 °. 
• Sterilizabila.  
• Anul producerii 2022. 
• Piesa de mina Ref: HPBLUE, reutilizabila, autoclavabila. -1 buc. 
• Lama REF: SNGCB, ajustabila, lungimea 4-9 cm, forma virfului 
curbata, sterila- 6 buc. 
• Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele core-
spunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confir-
mată prin semnatura și ștampila Participantului. 
- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, 
în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în 
exploatare a bunului.  
- Instalare de către participantul câștigător  
- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: 
- Manual de service în una din limbile de circulație internațională 
(rusa/engleza). 
- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării 
în limba de stat.  
Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de 
circulație internațională (rusa/engleza)

700000
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43 Coagulator 
multifunc-
tional pen-
tru sudarea 
ţesuturilor ( 
cu argon)

Coagulator 
multifunc-
tional pen-
tru sudarea 
ţesuturilor ( 
cu argon)

bucată 1

97
31

75
,8

33
3

Sistem pentru sudarea ţesuturilor  multifuncţion-
al de electrochirurgie cu argon cu cărucior şi set 
accesorii şi instrumente.  
Pentru intervenții chirurgicale de tip deschis, 
transplant hepatic. 
Număr canale: 4 independente, 2 bipolare + 2 
monopolare. 
Funcție de autotestare. 
Frecvență: 300-600 KHz 
Putere tăiere maximă: 350 W ± 5% 
Putere coagulare maximă: 300 W ± 5% 
Modurie de operare: Pure, soft, blend, spray 
Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min ± 10% 
Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min ± 10% 
Dimensiuni ecran: > 7”  
Set livrat: 
Modul electrocoagulare – 1 buc 
Modul Argon-plasmă – 1 buc 
Pedală dublă – 1 buc 
Balon argon – 1 buc 
Cărucior pentru transport cu 4 roți și min. 2 frâne 
– 1 buc 
Număr terminale de egalare potențial pe căru-
cior : min 4. 
Rezistent la defibrilare, clasa CF. 
Opțiuni: 
Ajustare putere automată. 
Indicare stare și calitate aplicare pentru electrozi 
neutri de tip split. 
Minim 80 programe setabile definite de utilizator  
Posibilitate schimbare program de la pedală sau 
piesa de mână. 
Afișare simultană a parametrilor pentru fiecare 
instrument conectat. 
Funcție de autotestare. 
Detectare automată tip instrument conectat cu 
memorare parametri presetați. 
Posibilitatea conectarii simultana a  4 instru-
mente bipolare direct sau prin adaptor core-
spunzator. 
Indicator acustic. 
Indicator vizual. 
ACCESORII cu dispozitivul dat si sa fie produse 
de acelasi producator. 
-instrument combinat pentru interventii 
chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/
ligarea vaselor sangvine, lungimea 180±10 
mm  lungimea virfului contactor 17±2mm cu 
intrerupator de activare incorporate, tipul de 
conecatare tip “IQ” sau analog, lungimea cablului 
interconnector minim 3 metri -2 seturi 
- comutator de mîna multi use cu diametrul 
soclului 2,4-3mm - 5 bucati, 4-5mm -5 bucati. + 
cu cabluri de interconectare lungimea minim 3 
metri. 
-set electrozi pentru comutatoarele de mina 
lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-3mm-25 
bucati, 4-5mm-25 bucati compatibil cu comuta-
toarele de mână livrate. 
-electrod neutru multiuse+cablu interconectare 
cu lungimea minim 4 metri-10 bucati 
-penseta bipolara tip baioneta neadeziva virf 
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drept lungimea virfului contactor 8mm (standart), 
latimea virfului contactor 1-1,5mm. + cablu inter-
connector cu lungimea minim 3 metri. 2 seturi 
-penseta bipolara tip baioneta cu orificiu pentru 
irigare, lungimea virfului contactor 7-8mm, la-
timea virfului contactor 0.5mm (standart) + cablu 
de interconectare cu lungimea de minim 3 metri. 
2 seturi 
-sistem sigilarea vaselor sangvine lungimea 370-
390 mm, diametrul de 10mm (standart), lungimea 
virfului contactor 18mm/22,5mm latimea virfului 
contactor la virf 3mm -1bucata 
-comutator de mina pentru instrumentele bipo-
lare cu buton de activare incorporate. Tip conector 
“IQ” sau analog, lungimea firului conector minim 
3metri. 1 bucata 
-sistem bipolar de sigilare a vaselor sangvine cu 
lungimea de 370-390mm, diametrul de 5-6mm, 
lungimea virfului contactor de 20-21mm o clema 
si 19-20mm a 2-a clema. 1 bucata 
- butelie de gaz (argon) volum 5 litri, atasatat de 
troliu. 
 - indicator de nivel gaz in balon incorporat in 
dispozitiv 
-reductor de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar 
+furtun interconnector de lungimea minim 1 
metru 
-electrod de tip ac pentru interventii de tip de-
schis ajustabil  lungimea 110-115mm, diametrul 
5-6mm.-2 bucati 
-comutator de mina+capac de fixare cu conectare 
la sistemul de distributie cu argon si la diatermo-
coagulator + cablul interconnector cu lungimea 
minim 3 metri – 2 seturi. 
- electrod de fascicul pentru operație deschisă, 
rezistent la temperature inalte, lungimea 100-
105mm, diametrul 5-6mm. 2 bucati 
Cerințe de certificare: 
*Anul producerii 2022 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu 
anexele corespunzătoare pentru pentru produsele 
oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și 
ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin sem-
natura și ștampila, în care să certifice termenul de 
garanție pentru echipament și accesorii nu mai 
mic de 24 luni din momentul instalării/darii în 
exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la solicita-
re – obligatoriu. 
Documente confirmative:  
*Manual de service în una din limbile de circulație 
internațională (rusa/engleza).  
*Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la 
momentul livrării în limba de stat. 
 *Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in 
una din limbile de circulație internațională (rusa/
engleza), laminat atasat de dispozitiv
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44 Angiograf 
digital

Angiograf 
digital

bucată 1

20
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3

Destinația Sistemul angiografic biplanar 
să conțină softurile și funcțiile ce permit 
efectuarea intervențiilor endovasculare (și 
hibrid) cardiace maturi și pediatrice, neu-
roradiologie intervențională, intervenții 
endovasculare periferice și oncologie inter-
vențională. 
Brațul C instalat pe podea Configurație: 
Adîncimea (Depth) cm Minim 88 cm 
Diapazonul de rotație:  
Proiecția RAO  Minim 115 grade 
Proiecția LAO  Minim 105 grade 
Viteza de rotație a C-armului 
(grade/sec.) Minim 20, variable  
Angularea Cranial-Caudală De la 45/45 (pri-
oritar maximală) 
Intervalul de incadrare SID (cm) 90-115 cm 
Suport Montat pe podea 
Parcare Motorizată sau manuală 
Brațul C instalat pe tavan Configurația: 
Adîncimea (depth) cm De la 127 cm 
Diapazonul de rotație:  
Proiecția RAO (grade) 0-90 grade 
Viteza de rotație a C-armului 
(grade/sec.) Minim 8 grade/sec 
Angularea Cranial-Caudală (grade) 45/45 
grade 
Diapazon SID (cm) 84/120 cm 
Suport Suspendat tavan 
Parcare Motorizată sau manuală 
Masa pacientului Configurare: 
Deplasare Deplasare motorizata în toate di-
recțiile (opțional: tilt lateral și al extremității 
cefalice) 
Lungime/lățime (cm) 280/45 cm 
Diapazon deplasare (cm):  
Vertical Minim 30 cm 
Lateral Minim 28 cm 
Longitudinal Minim 120 cm 
Greutatea maximală a pacientului (kg) Min-
im 220 kg 
Radioprotecție la nivelul  
mesei Scut protecție radiații pentru partea 
inferioară, instalat pe șinele laterale ale 
mesei cu echivalent plumb de minim 0.5 
mm. 
Masa prevăzută cu saltea Da 
Densitatea razelor X (X-ray density) <1,5 
mmAl 
ROTAȚIONAL Da  
Achiziție prin cone-beam CT Da 
Timp de reconstrucție a imaginii CT, sec. 
Maxim 35 sec 
GENERATORUL DE RAZE-X Configurare: 
Putere kW@100kVp 100 kW 
mA radiografic Minim 10-1000 
kV radiografic 40-125 kV 
Timer radiografic, sec. 0,001-10 sec 
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mA fluoroscopic <200 pulsat 
kV fluoroscopic  60-120 
Tuburile emițătoare de raze-X  
Fluoroscopie pulsată Da, obligator 7,5 puls/
sec 
Diapazonul ratei de filmare (fps) Minim 1-30 
cadre/sec 
Control deplane din sala de examinare Da 
TUBUL DE RAZE-X Configurare: 
Numărul de tuburi 2 
Putere, kW Minim 40/75 
Capacitate de stocare termică (heat storage 
capacity), HU Minim 3000000 
Rata de disipare termică (heat dissipation 
rate), HU/min Minim 290000 
Dimensiunile focarelor, mm (focal spot size) 
Minim 2 focal (maxim 0,5/1,0mm) 
Grid pulsat (grid pulsed) Da 
Sistem de răcire Da 
DETECTOR Configurare: 
Tipul Scintillator Csl sau a-Si 
Dimensiuni, cm Minim 30/30 cm 
Rezoluție spațială Minim 2,5 
Dimensiunea unui pixel, mcm Maxim 200 
Adâncimea unui Bit (bit depth) minim 14 
Rata maximală de filmare, fps Minim 30 fps 
NUMĂR DE MONITOARE Sala de examinari: 
minim 4 monitoare achiziție/referință 
(opțional 58”LCD) +2 monitoare hemo-
dinamice;         Sala de control: (minim 2 
monitoare achiziție/referința + 2 monitoare 
hemodinamica)  
IMAGINEA Caracteristici: 
1024 x 1024 Da 
EXPUNEREA Caracteristici: 
Virtual Da 
Filtrare prin Cupru autoajustabilă Da 
Monitorizarea dozelor Da 
STOCAREA DATELOR  
Imagini 1024 x 1024 Min 50000 
Stocare adițională CD-R/DVD-R, rețea, server 
DICOM 
Print Da 
Imagistica digitală și postprocesare 2D 
Roadmap cu selectarea imaginii de referință; 
Pixelshift automat în timp real care poate fi 
activat sau dezactivat la cerere; 
Achiziție DSA  
Achiziție tip Bolus Chasing pentru angiogra-
fie periferică; 
Optimizarea automată de afișare a imaginii 
cadru cu cadru; 
Pachet software pentru planificare TAVI, 
EVAR (opțional); 
3D Roadmapping cu suprapunere automată 
de imagini pentru proceduri precum TAVI/
TAVR (opțional);  
Angiografie de rotație 3D pentru intervenții 
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neuro; 
Angiografie cu substracție 3D pentru inter-
venții neuro; 
Angiografie cu achiziție de tip Cone Beam 
CT pentru intervenții neuro; 
Reducerea artefactelor de mișcare induse de 
respirația involuntară în timpul achiziției de 
rotație; 
Reducerea artefactelor generate de proximi-
tatea implanturilor metalice pe imaginile de 
tip Cone Beam CT; (OPTIONAL) 
Înregistrarea și afișarea de secvențe fluoro-
scopice dinamice; 
Vizualizarea și suprapunerea de flurosco-
pie live 2D și imagini 3D - suprapunere de 
imagini 3D peste imagini 2D cu modificarea 
transparenței și ajustarea automată în timp 
real; 
Posibilitatea fuzionării de imagini multimo-
dalitate cel puțin pentru următoarele mo-
dalități: CT, RM; (Opțional) 
Comenzile pentru modul de lucru 3D road-
mapping disponibile la masă (reajustarea 
suprapunerii, afișarea imaginilor, zoom); 
Analiza stenozelor pe cadrele de imaginie 
afișate, controlată de pe ecranul tactil insta-
lat pe marginea mesei; 
Software de evidențiere a stentului;  
Afișarea imaginilor achiziționate cu viteză 
redusă, cadru cu cadru, înainte și înapoi. 
2 Criterii de calificare și condiții supli-
mentare 
Accesorii 3 seturi echipament radiopro-
tecție, fiecare constând din: fustă, vestă, 
protecție tiroidă, și ochelari; 
Lampa sala de operații  
Sistem de comunicare bidirecțional sala 
comandă-sală de examinare; 
Suport braț pentru pacient; 
Injector substanță de contrast; 
Tablou electric; 
Posibilitate service de la distanță (remote 
service); 
Furnizare și montare fereastră cu ecran de 
plumb cu ramă, cu dimensiunile minim 
100x80cm; 
Asistență pentru pregătirea documentației 
în vederea obținerii autorizației de ampla-
sare/construcție la organele competente; 
UPS pentru stația de achiziție și pentru stația 
de post-procesare. 
Garanție Termen de garanție minim 24 luni 
de la data instalării și punerii în funcțiune a 
echipamentului; 
Servicii și piese de schimb post garanție pe 
o perioadă de minim10 ani pe bază de con-
tract. 
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45 Ochelari 
chirurgicali 
cu lupe de 
marire 2.5x

Ochelari 
chirurgicali 
cu lupe de 
marire 2.5x

bucată 1 Anul productiei 2022. 
• Lupele realizeaza o marire de 2.5X. 
• Telescopul care contine marirea, este implan-
tat in rama. 
• In telescop se introduce obligatoriu dioptria 
utilizatorului. 
• Lupele sunt personalizate pentru fiecare uti-
lizator.  
• Pentru personalizarea lupelor se tine cont de 
urmatorii parametrii ai purtatorului: distanta 
interpupilara, inaltimea de montaj, distanta 
ochi-lentila, distanta de lucru si prescriptia 
oftalmologica daca este cazul.  
• Dupa semnarea contractului Furnizorul va 
asigura vizita specialistului cu instrumentele 
necesare pentru masurarea parametrilor fizice 
al purtatorului (distanta interpupilara, inal-
timea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta 
de lucru). 
• Latimea campului de vedere prin lupe este 
de mininum 10cm. 
• Profunzimea campului de vedere este de 
minim 12cm. 
 
Cerințe de certificare: 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu.

66
66

6,
66

66
7

Termeni de livrare Maxim 90 de zile. 
Certificate Certificat ISO 9001/ ISO 13485 sau 
echivalent; 
Certificat de marcaj European (CE Mark) sau 
declarație de conformitate a producătorului 
cu Directiva 93/42/EEC. 
Prezentarea documantatiei tehnice (manual 
de utilizare, manual de deservire tehnică și 
ghid rapid in limba de stat) 
Alte servicii Transportulpână la sediul benefi-
ciarului; 
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul 
beneficiarului de către departamentul service 
al reprezentantului autorizat al producătoru-
lui; 
Școlarizarea personalului medical și tehnic la 
sediul beneficiarului pentru minim 10 zile la 
fața locului.
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46 Ochelari 
chirurgicali 
cu lupe de 
marire 3.5x 

Ochelari 
chirurgicali 
cu lupe de 
marire 3.5x 

bucată 1 Anul productiei 2022. 
• Lupele realizeaza o marire de 3.5X 
• Lupele sunt Prismatice 
• Telescopul care contine marirea, este implan-
tat in rama. 
• In telescop se poate introduce dioptria utili-
zatorului. 
• Lupele sunt personalizate pentru fiecare uti-
lizator.  
• Pentru personalizarea lupelor se tine cont de 
urmatorii parametrii al purtatorului: distanta 
interpupilara, inaltimea de montaj, distanta 
ochi-lentila, distanta de lucru si prescriptia 
oftalmologica daca este cazul.  
• Dupa semnarea contractului Furnizorul va 
asigura vizita specialistului cu instrumentele 
necesare pentru masurarea parametrilor fizice 
al purtatorului (distanta interpupilara, inal-
timea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta 
de lucru). 
• Latimea campului de vedere prin lupe este 
de mininim 8.9cm 
• Profunzimea campului este de minim 9.10cm 
A5 
Cerințe de certificare: 
* Conformitate cu directiva 93/42 CEE 
*Certificat CE sau declarație de conformitate 
CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru 
produsele oferite, valabil, copie confirmată 
prin semnatura și ștampila Participantului.  
*Declarație de la Ofertant – confirmată prin 
semnatura și ștampila, în care să certifice 
termenul de garanție pentru echipament și 
accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul 
instalării/darii în exploatare a bunului. 
*Instalare de către participantul câștigător  
*Training pentru utilizatori la instalare și la 
solicitare – obligatoriu. 

66
66

6,
66

66
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I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
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Alte informații:

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

Trimestru I-III  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1647950888051 din 25.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

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 publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Sevicii

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pen-
tru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia.

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647950888051
Data publicării: 22.03.2022
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1647950888051?tab=contract-notice

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: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: +
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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-1647950888051 din 03.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Universinj” S.R.L.
IDNO 1002600015566
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Independentei 6/1.

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 lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de proiectare privind completa-
rea cu specificația tehnică și borderoul de 
lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de 
execuție pentru reconstrucția drumului M1 
Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău 
– Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-
94,48.

71300000-1 1 06-15/167

din

 18.05.2022

4 675 533,60

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md


104

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650537939836 din 03.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă 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/ acor-
dului-cadru

Sevicii

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție 
pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector 
km 2,40 – 7,70

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650537939836
Data publicării: 21.04.2022
h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1650537939836?tab=contract-notice

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 uti-
lizate

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1650537939836 din 25.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Universcons”

IDNO 1002600010538

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, ap. 28

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de proiectare privind ac-
tualizarea proiectului de execuție 
pentru reparația drumului G125, 
Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector 
km 2,40 – 7,70

71300000-
1

1      06-15/177

din

02.06.2022

448 402,80

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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE          

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 din 25.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 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 Sevicii

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de ex-
ecuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – 
M1, km 0,000 – 37,200

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648208112278

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648208112278?tab=contract-notice

Data publicării: 25.03.2022
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: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Universinj”

IDNO 1002600015566

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Independentei 6/1

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 con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de proiectare pentru actu-
alizarea detaliilor de execuție pentru 
reparația drumului R33 Hînceşti – 
Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200

  71322500-6 1

   06-15/170

din

18.05.2022

4 842 763,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 03.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mij-
locii

Localitate Chișinău
IDNO 1007600042792
Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012
Număr de telefon/fax 022 22 42 80; 022 22 42 20
E-mail achiziții@odimm.md  
Adresa de internet www.odimm.md
Persoana de contact Russu Egor/Vrublevschi Alexei
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea dezvoltării 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de instruire online pentru tineri în ca-
drul Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 
acasă”

Anunțul de participare Nr: 21055768/ ocds-b3wdp1-MD-1651145301108
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/  
Data publicării: 28.04.2022

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: Lot 1 – 4; Lot 2 – 4; Lot 3 – 4; Lot 4 - 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Lot 
1 – 4; Lot 2 – 4; Lot 3 – 4; Lot 4 - 2 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 
Pe cale electronică: Lot 1 – 4; Lot 2 – 4; Lot 3 – 4; Lot 4 - 2

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651145301108
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/
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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 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 1: Servicii de instruire online pentru tineri în cadrul Programului „START pentru TINERI: o afacere 
durabilă la tine acasă”

 și

Lotul 2: Servicii de instruire online pentru tineri în cadrul Programului „START pentru TINERI: o afacere 
durabilă la tine acasă”

Denumire Centrul Național de Instruire MOLDINSOLV
IDNO 1016620005016
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe 
Asachi,  nr. 44, ap. 02; +37378101601; moldinsolv@
gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Lotul 3: Servicii de instruire online pentru tineri în cadrul Programului „START pentru TINERI: o afacere 

durabilă la tine acasă”

și

Lotul 4: Servicii de instruire online pentru tineri în cadrul Programului „START pentru TINERI: o afacere 
durabilă la tine acasă”

Denumire Filiala Edineț a Camerei de Comerț și Industrie a RM
IDNO 1002600036967
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Edineț, str. Independen-
ței nr. 23; +37324623464; +37324621063; edinet@
chamber.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1

Lotul 1: Servicii de instruire online pen-
tru tineri în cadrul Programului „START 
pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 
acasă”

80510000-
2 2 cursuri

64-26-
7-22 din 

01.06.2022
39 990,00 Lei

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
mailto:moldinsolv@gmail.com
mailto:moldinsolv@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
mailto:edinet@chamber.md
mailto:edinet@chamber.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571639/
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2

Lotul 2: Servicii de instruire online pen-
tru tineri în cadrul Programului „START 
pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 
acasă”

80510000-
2 2 cursuri

65-26-
7-22 din 

01.06.2022
42 150,00

3

Lotul 3: Servicii de instruire online pen-
tru tineri în cadrul Programului „START 
pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 
acasă”

80510000-
2 2 cursuri

66-26-
7-22 din 

01.06.2022
39 900,00

4

Lotul 4: Servicii de instruire online pen-
tru tineri în cadrul Programului „START 
pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 
acasă”

80510000-
2 2 cursuri

67-26-
7-22 din 

01.06.2022
36 000,00

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 □      

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571640/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571641/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055768/lot/11571642/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 03.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mij-
locii

Localitate Chișinău
IDNO 1007600042792
Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012
Număr de telefon/fax 022 22 42 80; 022 22 42 20
E-mail achiziții@odimm.md  
Adresa de internet www.odimm.md
Persoana de contact Russu Egor/Vrublevschi Alexei
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Instituție publică, obiectul de activitate – susținerea dezvoltării 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor de instruire pentru beneficiarii Progra-
mului Pentru Atragerea Remitențelor în Economie (PARE 1+1)

Anunțul de participare Nr: 21055724/ ocds-b3wdp1-MD-1651070158062
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/
lot/11571331/  
Data publicării: 27.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ■ 
Nr. oferte primite Total: 2 

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

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651070158062
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
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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 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 1: Servicii de instruire pentru beneficiarii Programului Pentru Atragerea Remitențelor în Economie (PARE 
1+1)

Denumire Camera de Comerț și Industrie a RM

IDNO 1002600036967

Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi,  nr. 44, 
ap. 02; +37378101601; moldinsolv@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1
Lotul 1: Servicii de instruire pentru be-
neficiarii Programului Pentru Atragerea 
Remitențelor în Economie (PARE 1+1)

80510000-
2 6 cursuri

63-26-
7-22 din 

01.06.2022
196 400,00

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

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________________________________ 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
mailto:moldinsolv@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055724/lot/11571331/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 15/L/22   din 03.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a blocului administrativ al 

Stadionului Central
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649077372638

Data publicării:05.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 14/L/22 din 18 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Alarcon Group”

IDNO 1017605003285

Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, of. 4

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a 
blocului administrativ al Stadio-

nului Central
45400000-1 Lucrări 105/22 din 

25.05.2022 406353,79

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14/L/22   din 03.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

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

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de plombare a gropilor cu beton asfaltic în or. 

Cimişlia
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651063679246

Data publicării: 27.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
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. 13/L/22 din 18 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri-Cimişlia”

IDNO 1003605009978

Date de contact 

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

or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga 106

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de plombare a gropilor 
cu beton asfaltic în or. Cimişlia 45230000-8 Lucrări 92/22 din 

18.05.2022 99805,12

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12/L/22   din 03.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații interioare

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1645797752289
Data publicării: 25.02.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 5/L/22 din 18 martie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”CASABELLA GROUP”

IDNO 1014600026503

Date de contact 

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

r-l. Strășeni, s. Zamcioji

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1 Lucrări de reparații curente în 
2 birouri din clădirea administrativă 

a primăriei or. Cimișlia
45400000-1 Lucrări 56/22 din 

28.03.2022 96237,00

2 Lot 2 Lucrări de amenajare a blocu-
lui sanitar et. 2 al Casei de Cultură 

Cimișlia
45400000-1 Lucrări 56/22 din 

28.03.2022 56423,00

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11/L/22   din 03.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații exterioare

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645801214464
Data publicării: 25.02.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645801214464?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. 6/L/22 din 18 martie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SC ”Cimtermic” SRL

IDNO 1007605004579

Date de contact 

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

or.Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135, ap.22

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 2 Lucrări de amenajare a trotu-
arului spre terenul sportiv sectorul 

Recea

45230000-8
Lucrări 48/22 din 

28.03.2022 211423,76

2 Lot 3 Lucrări de amenajare a trotua-
rului spre târgul de animale

45230000-8 Lucrări 48/22 din 
28.03.2022 220577,22

Denumire SRL ”Euro Light”

IDNO 1016600031961

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 34, bloc. 1, ap.19

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1 Lucrări de reparație a pereului 
clădirii administrative a primăriei or. 

Cimişlia

45230000-8 Lucrări 57/22 din 
28.03.2022

76706,93
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2 Lot 4 Lucrări de reparație a pragului 
Casei de Cultură Cimişlia

45230000-8 Lucrări 57/22 din 
28.03.2022

92025,94

3 Lot 5 Lucrări de reconstrucție a pra-
gului clădirii de pe str. Decebal, 9

45230000-8 Lucrări 57/22 din 
28.03.2022

379282,34

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13/B/22   din 03.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia

Localitate Or.Cimișlia

IDNO 1007601005914

Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14

Număr de telefon/fax 024124135

E-mail 024125739

Adresa de internet www.achizitii@cimislia.md

Persoana de contact www.cimislia.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)

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

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru perioada mai-iulie 2022

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1649079931623
Data publicării: 04.04.2022
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

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: 0
Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 9/B/22 din 28 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”SLAVENA LUX”

IDNO 1002600003240

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Valea Bîcului 1/1

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 9 Ouă 15800000-6 Bunuri 80/22 din 
05.05.2022 15830,40

Denumire FPC ”Cvadrivita” SRL

IDNO 1002605001355

Date de contact 

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

or. Cimișlia, str. Decebal 62

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 11 Produse din carne 15800000-6 Bunuri 79/22 din 
05.05.2022 217840,00
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Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații a încăperilor de serviciu

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650367128057
Data publicării: 19.04.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1650367128057

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 uti-
lizate

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
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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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Eusevas Cons”

IDNO 1006600015070

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. Lot. Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lucrări de reparații 
a încăperilor de ser-

viciu
45400000-1 Conform 

anunțului

___/22 din

____.____.2022 1155435,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse articole, accesorii și piese de schimb

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650365876591
Data publicării: 19.04.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1650365876591

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 uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Eleamag”

IDNO 1006600057355

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. Lot. Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

Lot 8-10, 15, 16, 
18-20, 22-26, 28, 
29, 31, 32, 34, 36, 
37, 40, 41, 43, 44, 

46-49, 51

Lot 8-10, 15, 16, 
18-20, 22-26, 28, 
29, 31, 32, 34, 36, 
37, 40, 41, 43, 44, 

46-49, 51

44400000-4 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 212332,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 102/22AA din 01.06.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de 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

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță preventivă SIA „BusinessCad”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650011351784

Data publicării: 15.04.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650011351784?tab=contract-notice

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

-

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 231/22 din 17.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650011351784
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650011351784?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650011351784?tab=contract-notice
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Denumire „Ghesar” SRL
IDNO 1014600034005
Date de contact 

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

MD-2012, str. Mitropolitul Varlaam, 75, of. 31, 
mun. Chișinău, tel. 079533311,

e-mail: info@ghesar.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod 
CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

1 Servicii de mente-
nanță preventivă 
SIA „BusinessCad” „Ghesar” 

SRL

72
26

10
00

-2

--/-- Nr. 727

din 
01.06.2022

209 400,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 103/22AA din 02.06.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de 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 Acumulatori, pile galvanice și baterii primare (repetat)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651836871162
Data publicării: 06.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651836871162?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 1 (una)

 
 
 

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-1651836871162
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651836871162?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651836871162?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. 243/22 din 23.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Labromed Laborator” SRL
IDNO 1012600001177
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2060, str. Cuza Vodă, 30/1, mun. Chișinău, tel. 022 
000824, 
e-mail: labromed.laborator@gmail.com 

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

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA

Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare (repetat)

1 Acumulator
pentru tahometru

Leica

„Labromed La-
borator” SRL 31400000-0 12 buc. Nr. 730

din 02.06.2022 67 752,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

mailto:labromed.laborator@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 9/22 din 16.06.226

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu di-
zabilităţi (adulte), mun. Bălţi 

Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax 079410239, 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială -
Persoana de contact Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Instituție ce prestează servicii socio-medicale pentru 
persoane cu dizabilităţi (adulte)

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-ca-
dru

Bunuri √

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Carne, peşte şi produse din ele pentru II jumătate 

2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652425028993

Data publicării: 13.05.22
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056426/

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: 8

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 8

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425028993
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056426/
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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. 
9/22 din 09.06.22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Telemar”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

m. Chișinău, str. Uzinelor 21/1

022-47-90-98
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 SRL “Floreni”
IDNO 1002601002055
Date de contact 

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

r-l Anenii Noi, s. Floreni

060873111
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 SRL ”Villa-Prodotti”
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun. Chişinău  str. Kiev, 16/6 of. 31

022-84-63-33
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 SRL “Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun. Chișinău str.Voluntarilor,15

0-231-45223/022-407100
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 SRL “Alim Total”
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IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 15

022-422111
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 SRL “Viocris – Impex”
IDNO 1006600032107
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Studenților, 5/3

068430630
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 operatorului  
economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 SRL ”Telemar” 15100000-9 lot Nr. 65/22

din 
16.06.22

103800,00

2 SRL “Floreni”
15100000-9

lot Nr. 66/22

din 
16.06.22

158070,00

3 SRL ”Villa-Prodotti”
15100000-9

lot Nr. 67/22

din 
16.06.22

876438,00

4 SRL “Baguette”
15100000-9

lot Nr. 68/22

din 
16.06.22

42400,00

5 SRL “Alim Total”
15100000-9

lot Nr. 69/22

din 
16.06.22

59400,00

6 SRL “Viocris – Impex”
15100000-9

lot Nr. 70/22

din 
16.06.22

37800,00

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

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

Nu √        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 43/22 din 03.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Minis-
terul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail dumitru.negoita@army.md tatiana.marian@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ

TATIANA MARIAN
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. 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 „Produse de curăţat pentru cantinele unităților/ instituțiilor mi-
litare a Armatei Naționale pentru anul 2022”

Anunțul de participare

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651848618956
Data publicării: 06.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651848618956?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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.77/22 din 27.05.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:tatiana.marian@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651848618956
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Denumire SA „Viorica Cosmetic”
SRL

„Rodital Lux”
IDNO 1002600033793 1002600050071

Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mesager, 1

Tel: 060441140

e-mail: Dumitru.Petrascu@viorica.
md

iulia.liulica@viorica.md

mun.Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel 
Mare 14/1

Tel: 022-54-04-03;

079414589

e-mail: rodital_lux@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da Da

Asociație de operatori econo-
mici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu Nu

Loturile atribuite:

Denumirea 
lotului

Denumirea operato-
rului economic

Cantitate şi unitate 
de măsură

Prețul unitar

(fără TVA)

Prețul total

(fără TVA)

Prețul total

(inclusiv TVA)

Detergent 
lichid pent-
ru spălarea 
veselei

SA „Viorica Cosmetic” 4300,00 kg 23,15 99545,00 119454,00

Detergent 
sub formă 
de praf pen-
tru spălarea 
veselei

SRL

„Rodital Lux”
3500,00 kg 8,57 29995,00 35994,00

Șervețele de 
masă - 20000 pac. Va fi achiziționat în cadrul altei proceduri de achiziție

Burete pen-
tru vase

SRL

„Rodital Lux”
5000 buc. 1,87 9370,00 11244,00

Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:Dumitru.Petrascu@viorica.md
mailto:Dumitru.Petrascu@viorica.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651833570857 din 01.06.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cocieri
Localitate s.Cocieri
IDNO 1007601007790
Adresa s.Cocieri, rl.Dubăsari, str.Renașterii nr.68
Număr de telefon/fax 0248-52-244/0248-52-238
E-mail aplcocieri@gmail.com
Adresa de internet http://cocieri.comuna.md/
Persoana de contact Godorozea Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta casei de cultura situate in 

c. Cocieri, s. Cocieri, str. Renasterii, 69 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651833570857

Data publicării: 06.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651833570857

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

Nu se aplică 

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

3. 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. ocds-b3wdp1-MD-1651833570857 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire PRIM INTER CONSTRUCT SRL
IDNO 1017600027419
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

s.Molovata Noua, str. Ion Creanga nr.3, 069317229, 
stepanbasiul@mail.ru

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651833570857
mailto:aplcocieri@gmail.com
http://cocieri.comuna.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651833570857
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651833570857
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Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Lucrari de reparatie a incaperilor 
din incinta casei de cultura 
situate in c. Cocieri, s. Cocieri, str. 
Renasterii, 69 

45453100-8 1 lot Nr. 23 din 
01.06.2022

184 835,57

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

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

Nu □        
        

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

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din 26.05.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.I.Gimnaziu Săiți
Localitate s.Săiți,r.Căușeni
IDNO 1012608001852
Adresa s.Săiți,r.Căușeni,str.Ștefan cel Mare nr.57
Număr de telefon/fax 024352217
E-mail ludmila_saiti@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Mihailuță Olga
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție de învățământ

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de pret
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Construcția grupului sanitar în instituția,,Gimnaziul 

Săiți”bloc2,r-nul Căușeni,s.Săiți.Lucrări de reparație 
capitală(actualizare)

Anunțul de participare Nr.ocds-b3wdp1-MD-1650964155260
Data publicării: 26.04.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1650964155260?tab=contract-no-
tice

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
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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 17 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL SAN CONSTRUCT GRUP
IDNO 1011600024117
Date de contact 

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

 or.Căușeni,str.Traianus 17

069166666,sangrup@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Construcția grupului sanitar în in-
stituția,,Gimnaziul Săiți”bloc2,r-nul 
Căușeni,s.Săiți.Lucrări de reparație 
capitală(actualizare)

454530007 1complect Nr.09 din 
25.05.2022

497994 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 01.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria or. Fălești

Localitate Or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73

IDNO 1007601002094

Adresa Or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73 

Număr de telefon/fax 0259-22640

E-mail ---

Adresa de internet primaria@falesti.md

Persoana de contact www.falesti.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Elena Cebotariov  tel 067566168

ecebotariov@falesti.md 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reprație a străzilor din or. Fălești

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651123927883
Data publicării: 28.04.2022
Link: https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-
achizitii/869-plan-achizitii-2022.html

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total:  6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

mailto:primaria@falesti.md
http://www.falesti.md
mailto:ecebotariov@falesti.md
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-achizitii/869-plan-achizitii-2022.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-achizitii/869-plan-achizitii-2022.html
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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 24 mai  2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Drumuri Bălți SA
IDNO 1003602008028
Date de contact 

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

Mun. Bălți str. Decebal 133, tel 231-71127, 
drumuribalti@falesti.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație străzii Dra-
goș Vodă

45233142-6 1 buc 109/01.06.22 2277924,33

2 Lucrări de reparație străzii Ghe-
orghe Cojbuc

45233142 1 buc 1818966,58

3 Lucrări de reparație curții blocu-
lui locative str. M. Eminescu

45233142 1 buc 850389,52

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

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

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

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

mailto:drumuribalti@falesti.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.27 din 02.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022-868262
E-mail igp@igp.gov.md 
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact Mariana Ciobanu, 022868262, mariana.ciobanu@igp.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a proiectelor de execuție pentru eficiența 
energetică la sediile Inspectoratului General al Poliției

Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1649850342578
Data publicării: 13.04.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649850342578?tab=contract-notice   

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

Licitație deshisă

Nr. oferte primite Total: 2
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 65 din 13.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire “Bim-Tech Solution” S.R.L.
IDNO 1014600023764
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, Bd. Moscova 6, et. 4, 069035985, Condreai-
urie79@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

mailto:igp@igp.gov.md
http://www.politia.md
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649850342578
mailto:Condreaiurie79@gmail.com
mailto:Condreaiurie79@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de elaborare a documenta-
ției de proiect și deviz cu privire la 
Proiectul de execuție pentru “Sis-
tem cu panouri fotovoltaice ”repa-
rația capitală a acoperișului și a fa-
țadei la edificiul IGP din str. Tiraspol, 
11/1, mun. Chișinău

71200000-0
1

Buc.

    

79-SR

din 
02.06.2022

136 800,00

Denumire “Lunicon Proiect” S.R.L.
IDNO 1013600037984
Date de contact 

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

Raionul Criuleni, s. Pașcani, str. Viilor 10, 069145578, nicolae.
lucasenco@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți Nu 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de elaborare a documenta-
ției de proiect și deviz cu privire la 
Proiectul de execuție pentru “Sis-
tem cu panouri fotovoltaice” inclu-
sive reparația capitală a fațadei la 
edificiul INI al IGP din str. Bucuri-
ei,14, mun. Chișinău

71200000-0
1

Buc.

    80-SR

din 
02.06.2022

2 Servicii de elaborare a documenta-
ției de proiect și deviz cu privire la 
Proiectul de execuție pentru “Sis-
tem cu panouri fotovoltaice” pen-
tru IP Criuleni

71200000-0
1

Buc.
392 000,00

3 Servicii de elaborare a documenta-
ției de proiect și deviz cu privire la 
Proiectul de execuție pentru “Sis-
tem cu panouri fotovoltaice” inclu-
sive reparația capital a fațadei la 
edificiul IP Ciocana al DP Chișinău

71200000-0
1

Buc.
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2. Alte informații:

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

Nu    

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

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. 14 din 27 mai 2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

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

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Art.57 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Automobilului pentru Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1652969032913
Data publicării: 19.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652969032913?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652969032913
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 14 din 27 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire DAAC - Autosport SRL

IDNO 1004600024841

Date de contact 

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

Moldova, Republic of, mun. Chișinău, str. Petricani 17

Telefon/ e-mail: +37378300377 Alexandru.harbuzaru@daac-hermes.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Achiziíonare automobilului pen-
tru Primăria com. Stăuceni, mun. 
Chișinău

34100000-8 buc 84

27.05.2022 303 000,00
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 □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publi-
cărilor:

mailto:Alexandru.harbuzaru@daac-hermes.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 02 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600090809
Adresa Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
Număr de telefon/fax 022 240 434
E-mail dpciodir@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Sergiu Chirnițchi

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate locală

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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □ Lucrări □X

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații a caruselului „Autodrom” din str. 
Valea Trandafirilor

Anunțul de participare Nr.:21053358
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1647438223639?tab=contract-notice
Data publicării: 16.03.2022

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 □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647438223639
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647438223639
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: X

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.4 din 01 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „GINACOM” S.R.L.
IDNO 1008600035593
Date de contact 

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

MD-3717, s.Gălești, r-l Strășeni, Republica Moldova

E-mail: client@fierar.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       x

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclu-

siv TVA
1 Lucrări de reparații a caruselului 

„Autodrom” din str. Valea 
Trandafirilor

45212130-
6

1 buc. 2/L din 
19.05.2022

854 895,80

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 fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu □     X

Da □        

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

Nu □       X 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.1 din 02.06.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă (OGP AE)
Localitate str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 

mun. Chișinău
IDNO 1008601000433
Adresa Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, 

MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-48
E-mail ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet www.ogpae.gov.md
Persoana de contact Diana Grosu-Axenti
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

În vederea executării prevederilor Legii privind achiziţiile 
publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 10 din 20.01.2021, precum și în scopul implementării 
Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență 
la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și 
mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut 
dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin 
Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției Publice 
„Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Conform art.57 din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție „Achiziționarea solventului NaCl (0,9%) pentru administrarea 
vaccinului anti-COVID-19, pentru anul 2022, repetat 1”
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Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648750953238
Data publicării: 31.03.2022
Link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648750953238?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru din 26.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Dita EstFarm” SRL
IDNO 1002600046359

Date de contact 

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

str. Burebista ,23 , tel: 022-405-379 022-782-855, e-mail: 
iulia.iurova@dita.md, reghina.tudosan@dita.md, web: 
www.dita.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, 
inclu-

siv TVA
1 Lot.1 Natrii chlori-

dum/Sodium chlori-
dum 0.9% 5 ml

33100000-6 100 000/ bu-
cată

22/001 din 
06.05.2022

119 730.00 
MDL

-

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

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista grantu-
rilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate 
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realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lu-
crări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea 
procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform 
anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a 
facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care 
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 01 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru 
copii Corneşti

Localitate or Corneşti ,r-ul Ungheni
IDNO 2568956
Adresa R-ul Ungheni or Corneşti str Ștefan cel Mare,70
Număr de telefon 023661227
Număr de fax 023660732
E-mail oficial cfrc.cornesti@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Obrintețcaia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  

Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 819240
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1636981958032
Link:

Data publicării anunțului de participare 15.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

06.12.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic  SRL Alim -Total
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3 

Data: 14.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:179720.69

Inclusiv TVA:204721.90
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Hotărîrea grupului de lucru
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

suma inițială a contractului 204721.90 lei se micșorează cu suma de 17142,70 lei , astfel după modificare suma 
contractului este de 187579,20 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 01 iunie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micțorarea sumei contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Alim-Total 1 01 iunie 
2022

14628,30 17142,70

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

de achiziții publice

Nr. 1/DI din 02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Buciumaș Sergiu, jurist@cnts.md, 060198439

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Dispozitive necesare în realizarea controlului de calitate 

a condițiilor de producere preparate din sânge și a pro-
duselor sanguine pentru anul 2022

Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 360000,00 fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646985533895

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21051111/
Data publicării anunțului de participare 11.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 28.03.2022

Denumirea operatorului economic ImpulsProGroup SRL
Nr. şi data contractului de achiziție Nr: 1/DI

Data: 04.04.2022

mailto:jurist@cnts.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646985533895
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Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 344000,00
Inclusiv TVA:412800,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție În decurs de 60 zile din momentul semnării contractului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, cu privire la 

’’Proiectele de asistență tehnică in derulare care sunt parte a 
tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozi-
tul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea 
procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile, care, în procesul 
utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de 
TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile desti-
nate acestora”

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

----------

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

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

Modificarea valorii contractului prin: implementarea proiectului ”Siguranța sanguină în Republica Moldova 2020-
2022 etapa a 3-a de consolidare”, este implementat de Crucea Roșie din Elveția in parteneriat cu Ministerul Sănătății 
al Republicii Moldova și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza Memorandumului de înțelegere semnat 
la data de 27.01.2020 dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Crucea Roșie din 
Elveția și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

Mărfurile, lucrările și serviciile livrate (executate, prestate) în cadrul proiectului „Siguranța sanguină în Republica 
Moldova 2020-2022 etapa a 3-a de consolidare” cad sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, 
cu privire la ’’Proiectele de asistență tehnică in derulare care sunt parte a tratatelor internaționale pentru aplicarea 
scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru 
mărfurile, care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere 
pentru mărfurile și serviciile destinate acestora”, respectiv la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor de către 
Asociația Crucea Roșie din Elveția în cadrul proiectului Siguranța sanguină în Republica Moldova 2020-2022 etapa a 
3- a de consolidare, se aplică cota zero TVA și se scutește de plata taxelor vamale, accizei și taxei pentru procedurile 
vamale conform legislației în vigoare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Achiziția de Dispozitive medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din 
sânge și a produselor finale pentru anul 2022 cade sub incidența proiectului ”Siguranța sanguină în Republica Mol-
dova 2020-2022 etapa a 3-a de consolidare”, implementat de Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Ministerul 
Sănătății al Republicii Moldova și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza Memorandumului de înțelegere 
semnat la data de 27.01.2020 dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Crucea 
Roșie din Elveția și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Mărfurile, lucrările și serviciile livrate (executate, pre-
state) în cadrul proiectului „Siguranța sanguină în Republica Moldova 2020-2022 etapa a 3-a de consolidare” cad sub 
incidența Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, cu privire la ’’Proiectele de asistență tehnică in derulare care 
sunt parte a tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele 
pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile, care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediu-
lui, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora”, respectiv la achi-
ziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor de către Asociația Crucea Roșie din Elveția în cadrul proiectului Siguranța 
sanguină în Republica Moldova 2020-2022 etapa a 3-a de consolidare, se aplică cota zero TVA și se scutește de plata 
taxelor vamale, accizei și taxei pentru procedurile vamale conform legislației în vigoare.
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III. Rezultatele examinării:

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

1. acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului cu suma TVA în mărime de 68800,00 lei.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

“ I m p u l s P r o -
Group“ SRL

Cu capital autohton 1-1/DI 02.06.2022 -68800,00 0,00

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

Nr.1 din 30.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SpitalulDermatologie și Maladii Comunicabile
Localitate mun.Chișinău, or.Codru
IDNO 1003600151517
Adresa str. Costiujeni, 5/1 
Număr de telefon 0-22-79-41-12 
Număr de fax 0-22-79-44-99
E-mail imspsdmc@mail.ru 
Adresa de internet www.sdmc.md
Persoana de contact Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 349 784,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21045771
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1634900668719

Data publicării anunțului de participare Data publicării:26.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractele de achiziție:

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 01 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic 1.SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:10.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 389350,00

Inclusiv TVA:467220,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract
Denumirea operatorului economic 2.”BAGUETTE S.R.L.

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634900668719
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:8
Data:10.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 34570,50
Inclusiv TVA:38983,50

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract
Denumirea operatorului economic 3.”Alim Total” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6

Data:10.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:188758,70

Inclusiv TVA:214813,90
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract
Denumirea operatorului economic 4.SC ”Coscodar Impex” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:8

Data:13.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:61755,71

Inclusiv TVA:74106,85
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract
Denumirea operatorului economic 5. Dorianis & Co SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2

Data:10.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:95680,00

Inclusiv TVA:103334,40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

III. Date cu privire la modificăril necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Punctul 7 din contract și Circulara Ministerului Finanțelor 13-

19/94 din 14.04.22 
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

-Nu se aplică

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:  

  1.SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.:

a)Se micșorează suma contractului (467220,00 lei) cu 316244,76 (trei sute șaisprezece mii două sute patruzeci și patru  
lei, 76 bani). 

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:
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Nr. Denumirea bunurilor şi/sau 
a serviciilor

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea re-
alizată

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ unitar (cu 
TVA)

Suma fara 
TVA

Suma cu 
TVA

1

Fileu de găină natural fără os, 
calitate superioară, răcit, nin-

jectat
kg 550  55,90 67,08 30745,00 36894,00

2

Pulpe de găină cu fierbere 
rapidă (broiler),calitate supe-

rioară, răcită

kg
 855 32,50 39,00 27787,50 33345,00

3
Carne de bovină fără os,cali-

tatea superioară, racita
kg  1830,40 112,00 134,40 205004,80 246005,76

263537,30 316244,76

c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie:150975,24 lei (una sută cincizeci mii nouă sute șaptezeci cinci lei, 
24) inclus TVA.

2. SRL BAGUETTE:

a)Se micșorează suma contractului (38983,50 lei) cu 14652,00 lei (paisprezece mii șasesute cincizeci și doi lei, 00 bani) 
inclus TVA. 

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr. Denumirea bunurilor şi/sau 
a serviciilor

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea 

realizată

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fara TVA Suma cu 
TVA

1

Fructe uscate în sortiment 
(mere,pere, prune) Kilogram 400 30,53 36,63

12212,00 
14652,00 

c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 24331,50 lei (douăzeci și patru mii treisute treizeci și unu lei, 50 
bani) inclus TVA.                

3. SRL ALIM TOTAL:

a)Se micșorează suma contractului (214813,90 lei) cu 147210,28 lei (o sută patruzeci și șapte mii două sute zece, 28 
bani) inclus TVA. 

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr.
Denumirea bunurilor şi/sau 

a serviciilor
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea 
realizată Preţ unitar 

(fără TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fara 
TVA Suma cu TVA

1 Faina din griu  c/s kg 350 6,42 7,70 2247,00   2695,00

2 Paste fainoase c/s pasteurizate kg 485 8,98 10,77  4355,30  5223,45

3 Hrisca kg 430 27,81 33,37  11958,30  14349,10

4 Orez kg 425 12,58 15,10  5346,50  6417,50

5 Fulgi de ovas kg 250 10,21 12,25  2552,50  3062,50
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6 Crupe de gris kg 150 8,42 10,10  1263,00  1515,00

7 Crupa de mei kg 200 9,00 10,80  1800,00  2160,00

8 Crupa de arpacas kg 150 6,04 7,25  906,00  1087,50

9 Crupa de griu kg 225 6,00 7,20  1350,00  1620,00

10 Crupa de orz kg 150 6,04 7,25  906,00  1087,50

11 Crupa de porumb kg 225 8,33 10,00  1874,25  2250,00

12 Cartofi kg 4635 4,63 5,00  21460,06  23175,00

13 Sfecla rosie kg 870 4,72 5,10  4106,40  4437,00

14 Varza alba kg 1809 7,41 8,00  13404,69  14472,00

15 Morcov kg 995 4,72 5,10  4696,40  5074,50

16 Ceapa kg 880 4,69 5,07  4127,20  4461,60

17 Mazare conservata verde kg 199 16,48 19,77  3279,52  3934,23

18 Fasole albe kg 70 22,56 24,37  1579,20  1705,90

19 Mazare uscata bob jumatati 
c/s kg 50 7,13 7,70 356,50 385,00

20 mere kg 1380 4,17 5,00  5754,60  6900,00

21 Suc de mere limpezit amb. 
Bor 3L lit 1640 7,00 8,40  11480,00  13776,00

22 Oua dietece gaină buc 3630 2,02 2,42  7332,60  8784,60

23 Zahar kg 1110 12,66 13,67  14052,60  15173,70

24 Covrigei kg 156 20,56 22,20  3207,36 3463,20

129395,98 147210,28

c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie:67603,62 (șaizeci și șapte mii șase sute trei lei, 62 bani).

4. Costodar Impex SRL:

a)Se micșorează suma contractului (74106,85 lei) cu 47715,45 lei (patruzeci și șapte mii șaptesute cincisprezece lei, 
45 bani) inclus TVA. 

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr.

Denumirea bunurilor şi/sau 
a serviciilor

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea 

realizată

Preţ unitar 
(fără TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma fara TVA Suma cu 
TVA

1 Roșii în suc propriu kg  207,52 14,73333 17,68  3057,461  3668,954

2 Ulei vegetal l  470,288 30,81667 36,98  14492,71  17391,25

3
Biscuiti cu unt topit, fără aromă kg  819 15,77500 18,93  12919,725  15503,67

4 Peltea din fructe in asortiment kg  163,04 24,85833 29,83  4052,902  4863,483

5 Pastă de roșii 25% kg  95,16 23,21667 27,86  2209,30  2651,16

6 Magiun din fructe steril kg  39,68 18,96667 22,76  752,60  903,12

7 Castraveți marinați kg  42 8,31667 9,98  349,30  419,16



166

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

8 Drojdie uscată kg  8,96 89,66667 107,60  803,42  964,096

9 Sare alimentară iodată kg  125 3,42500 4,11  428,125  513,75

10 Piper negru măcinat gram  1800 0,16250 0,195  292,50  351,00

11 Frunza de dafin kg  1 125,83333 151,00  125,8333  151,00

12 Oțet buc  30 5,68333 6,82  170,50  204,60

13 Borș acru buc  16,5 4,05833 4,87  66,962  80,355

14 Bicarbonat de sodiu buc  5 8,30833 9,97  41,542  49,85

39762,88 47715,45
c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie:26391,40 (douăzeci și șase mii treisute nouăzeci și unu lei, 40 bani).

5. Dorianis & Co SRL:

a)Se micșorează suma contractului (103334,40 lei) cu 71015,46 lei (Șaptezeci și unu mii cincisprezece lei, 46 bani) 
inclus TVA. 

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr. 

Denumirea bunurilor şi/sau a 
serviciilor

Unitatea 
de 

măsură

Cantitatea 
realizată Preț fără 

TVA
Preț cu 

TVA
Suma 

fără TVA Suma cu TVA

1 Pâine din făină de secară, calitate 
superioară, ambalată feliată kg 2322,25 9,95 10,75 23106,39 24964,18

2 Pâine albă din făină de grâu, cali-
tate superioară, ambalată feliată kg 2926,75 9,95 10,75 29121,16 31462,56

3 Cornișor cu magiun 100 gr. buc 5048,00 2,68 2,89 13528,64 14588,72

            65756,19 71015,46
c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 32318,94 (Treizeci și două mii treisute optsprezece lei, 94 bani).

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea considerabilă a prețurilor pentru resurse și energie din ultima perioadă, dar și situația critică din țara vecină 
Ucraina – au dus la creșterea prețurile pentru materia primă și produsul finit, astfel operatorul economic a ajuns în 
incapacitatea de a executa contractul încheiat în urma licitației publice.Totodată agenții economici suferă pierderi 
financiare, nu vor putea achita salariilor angajaților și impozitile de stat al Republicii Moldova.(Scrisorile se anexează 
a agenților economici ”SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L., SRL BAGUETTE, SRL ALIM TOTAL, Costodar Impex SRL, Dorianis & 
Co SRL).

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis încheierea acordurilor adiţio-
nale privind micșorarea sumei și a cantităților.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 263537,30 316244,76
S.R.L., SRL BAGUETTE 12212,00 14652,00
SRL ALIM TOTAL 129395,98 147210,28
Costodar Impex SRL 39762,88 47715,45
Dorianis & Co SRL 65756,19 71015,46
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _3___ din _26.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria  comunei Chioselia Mare
Localitate s.Frumusica
IDNO 1007601008306
Adresa MD3935 s.Chioselia Mare  r.Cahul
Număr de telefon 0298-74285
Număr de fax 0298-74236
E-mail primariacomuneichioseliamare@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Sarioglo Gheorghe

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată LP
Nr. procedurii 922/15
Data deschiderii ofertelor 23.11.2015
Nr. BAP  87/15
Data publicării în BAP 13.11.2015
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări x
Obiectul de achiziție Aprovizionarea cu apa si canalizare in  s.Frumusica r.Cahul
Cod CPV 45247130-0
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat x

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 03.12.2015

Operatorului economic cîştigător SRL,,Uralis,,municipiulChisinau,str.Miorita3/5      e-mail:uralisga-
zsrl@mail.ru 

Date de contact ale  operatorului economic Telefon: 022557380

Nr. contract de achiziție Nr.14

Data contract de achiziție 02.12.2015

Valoarea contractului de achiziție 10575721,93

Termen de valabilitate 30 luni

Termen de execuție

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare   □

Modificarea termenului de valabilitate  x

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea nr131 din 03.07.2015,art.14,HG667din 27.05.2016 ane-

xa1,art.36
Valoarea modificărilor -
Informații privind creşterea 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 achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu 

Da x                                          

Acord aditional de majorare la suma 1157285,30

Acord de prelungire a termenului 

Acord aditional de micsorare la suma 1550895,5
Alte informații relevante

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

La  momentul actual se implimenteaza proiectul,,Proiectarea si constructia sistemului de aprovizionare cu apa si ca-
nalizare in s.Frumusica,r.Cahul.Proiectul dat este executat in volum de 95% din suma totala de 10182111,73.Contract 
de antrepriza a fost încheiat cu SRL ,,Uralis,,cu termen de valabilitate pina la 02.06.2018,ulterior     s-au făcut acorduri 
aditionale de prelungire a termenului pina la 31.12.2019, 02.06.2021 și pînă la 02.06.2022.Deoarece  lucrarile nu s-au 
finalizat,motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agriculturii,Dezvoltarii Regionale si 
Mediu conform contractului  de grant este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului pina la data 
de 02.06.2023

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  La  momentul actual se implimenteaza proiectul,,Proiectarea si constructia sistemului de aprovizionare cu apa si ca-
nalizare in s.Frumusica,r.Cahul.Proiectul dat este executat in volum de 95% din suma totala de 10182111,73.Contract 
de antrepriza a fost încheiat cu SRL ,,Uralis,,cu termen de valabilitate pina la 02.06.2018,ulterior s-au făcut acorduri 
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aditionale de prelungire a termenului pina la 31.12.2019, 02.06.2021 și pînă la 02.06.2022.Deoarece  lucrarile nu s-au 
finalizat,motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agriculturii,Dezvoltarii Regionale si 
Mediu conform contractului  de grant este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului pina la data 
de 02.06.2023

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

Deoarece  lucrarile nu s-au finalizat,motivul fiind nealocarea surselor financiare suficiente de la Ministerul Agricultu-
rii,Dezvoltarii Regionale si Mediu conform contractului  de grant,este necesar de a prelungi termenul de valabilitate 
a contractului pina la data de 02.06.2023

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.__6__din __26.05.2022___ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.__6_ din __26.05.2022_ 
privind:

__Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului nr.14 din 02 decembrie.2015,  

Inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr.1-11780/15 din 16 decembrie 2015 

pina la 02.06.2023

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

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
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. 2 din 26 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600090809
Adresa Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
Număr de telefon 022 240 434
Număr de fax -
E-mail oficial dpciodir@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Chirnițchi

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul „Va-

lea Morilor”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 236 220,85
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644596771262?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Buget municipal X
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

nr.3 din 09.03.2022

Denumirea operatorului economic ”CONSIT PRO” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr. 1/L
data:24.03.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

fără TVA: 4 133 257,06                                                                                                                                                                
inclusiv TVA: 4 959 908,48

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare □X

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;  art.76 

alin.7, p.2
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

Acord adițional nr. 1 din 20.04.2022 valoarea contractului de 4 959 
908,48 MDL a fost  majorată cu 743 136,11 MDL

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)

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin notificarea din 24 mai 2022 operatorul economic  “CONSIT PRO” S.R.L. solicită extinderea termenului de executa-
re a lucrărilor pînă la 27.07.2022, motivul fiind modificarea proiectului și devizului care conține lucrări noi și operați-
uni suplimentare ce schimbă tehnologia executării lucrărilor în etape.

Ca rezultat al situației constatate, prin prisma art. 76 alin.(7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 
03.07.2015, dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul 
de antrepriză ce ține de modificarea termenului de executare a lucrărilor prin încheierea Acordului adițional.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului  de achiziție s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr.2 din 26 mai 2022 privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor. 

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA
“CONSIT PRO”S.R.L. Modificarea termenului de executare a lucrărilor pînă la data 

de 27.07.2022



172

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1/1 din  13.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO 1007601006689
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon 022579165
Număr de fax 022579165
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com
Persoana de contact Angela Zaporojan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LD
Obiectul achiziției Lucrări de construcții a retelelor de apeduct si canalizare
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 236 676 MDL lei fara TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data: 10.08.2021 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1627491206723

Data publicării anunțului de participare 28.07.2021 
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu au fost

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

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

Decizie de atribuire Nr. 03/09 din 03.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct
Nr. şi data contractului de achiziție Nr: 10/09

Data: 10.09.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2557451,26  MDL

Inclusiv TVA: 3068941,51 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 12 luni

 
 
 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului până la  
01.08.2022

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76 alin.7 pct. 4
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) --
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

--

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

În urma executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare din str. Ștefan cel Mare, s. Colonița, din 
motivul condițiilor meteorologice nefavorabile atât cât și prelungirea stării de urgență în sănătate publică, Opera-
torul Economic desemnat câștigător care execută lucrările de constucție este în imposibilitate de finaliza calitativ 
proiectul.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Pe pracursul executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare din str. Ștefan cel Mare, s. 
Colonița din motivul condițiilor meteo nefavorabile care duc la necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a 
contractului până la data de 01.08.2022, pentru a finisa lucrările și a executa proiectul dat calitativ, din acest motiv s-a 
ajuns la concluzia că prelungirea termenului de valabilitate este necesar, inevitabil și nu poate fi evitat din punct de 
vedere tehnic, care nu v-a modifica valoarea obiectului.

        VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 10/09 din 10.09.2021 fost încheiat acor-
dul adiţional privind, majorarea valabilității contractului până la 01.08.2022.

Denumire operator economic Nr. şi data acordului adițional
SRL Structural Construct 1/1 13.05.2022

 

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



174

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __3___ din _31 mai 2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Direcţia Generală Educaţie Floreşti
Localitate

 

Or. Floreşti
IDNO 1009601000094
Adresa or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon 025022602; 26417
Număr de fax
E-mail oficial dgitsfloresti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Şarban Victor

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X

Obiectul achiziției Construcţia gazangeriei la sala de forţă a şcolii sportive 
pentru copii şi juniori din or. Floreşti

Cod CPV 45210000-2
Valoarea estimată a achiziției 649172,00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:    ocds-b3wdp1- MD1634555168877
Link-ul: mtender.gov.md/tender/ods-b3wdp1

Data publicării anunțului de participare 18.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X   

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

06.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Danstar Evolution

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:109
Data:14.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 583712.15 lei
Inclusiv TVA:700454.58 lei

Termen de valabilitate 31.05.2022
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  +

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Majorarea termenului de valabilitate până la 31.07.22
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Majorarea termenului de valabilitate până la 31.07.2022
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Majorarea termenului de valabilitate până la 31.05.2022;

Micșorarea valorii contractului cu 168560,57 lei;
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

________ Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 din motiv că nu se dovedește 
construc’ia cazangeriei la sala de forţă a școlii sportive din or. Florești. în termeni stabiliţi până la 31.05.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_________ Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 31.05.2022 din motiv că nu se dovedește 
construcţia cazangeriei la sala de forţă a școlii sportive  din or. Florești în termeni stabiliţi până la 31.07.2022

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind __majorarea termenului de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 până la 
31.07.2022 ________________

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Danstar Evolution Majorarea termenului de valabilitate a contractului până la 
31.07.2022

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 27.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budești
Localitate Satul Budești, mun. Chișinău
IDNO 1007601008384
Adresa Satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău, nr.131
Număr de telefon 022418000
Număr de fax 022418001
E-mail oficial budesti@gmail.com / contabilbudesti@gmail.com 
Adresa de internet www.budesti.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Berdan Ecaterina 022418000 / 069327919 contabilbud-
esti@gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Reparația drumurilor publice locale din satul Budești 

pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor 
nr.3-9). 

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 371435,87
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21055042
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1649914475501

Data publicării anunțului de participare 14 aprilie 2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu 

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

28.04.2022

Denumirea operatorului economic SA “Edilitate”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 80

Data: 06.05.2022

mailto:budesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.budesti.md
mailto:contabilbudesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649914475501
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:347500,42
Inclusiv TVA: 417000,50

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile (2 luni)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului 
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 priv-

ind achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

     În cadrul procedurii de achiziție publică sau publicat lucrări de reparație a drumurilor publice locale din satul 
Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9). Caietul de sarcini de către devizier a fost elabo-
rat pentru respectiva lucrare însă nu au fost incluse întrările în curțile gospodăriilor ce se află pe stra.-la Chișinău, 
astfel grupul de lucru fiind la fața locului pentru a supraveghea îndeplinirea lucrărilor dar și la solicitările locatarilor 
s-a depistat că lipsa acestui compartiment în deviz face ca lucrarea să nu fie completă și executată în așa mod că să 
fie condiții bune și prielnice pentru locatarii respectivei străzi. În urma discuțiilor s-a hotărît ca sunt strict necesare 
încluderea în deviz a lucrărilor ce țin de amenajarea întrărilor în curțile gospodăriilor construite pe strada respectivă. 
Acest aspect a fost scăpat din vedere la elaborarea caietului de sarcini de către devizier, însă întru realizarea bună a 
obiectivului aceste lucrări sunt strict necesare. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

     În cadrul procedurii de achiziție publică sau publicat lucrări de reparație a drumurilor publice locale din satul 
Budești pentru anul 2022 (str. Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9). Caietul de sarcini de către devizier a fost elabo-
rat pentru respectiva lucrare însă nu au fost incluse întrările în curțile gospodăriilor ce se află pe stra.-la Chișinău, 
astfel grupul de lucru fiind la fața locului pentru a supraveghea îndeplinirea lucrărilor dar și la solicitările locatarilor 
s-a depistat că lipsa acestui compartiment în deviz face ca lucrarea să nu fie completă și executată în așa mod că să 
fie condiții bune și prielnice pentru locatarii respectivei străzi. În urma discuțiilor s-a hotărît ca sunt strict necesare 
încluderea în deviz a lucrărilor ce țin de amenajarea întrărilor în curțile gospodăriilor construite pe strada respectivă. 
Acest aspect a fost scăpat din vedere la elaborarea caietului de sarcini de către devizier, însă întru realizarea bună a 
obiectivului aceste lucrări sunt strict necesare. 

     Este imposibilă divizarea acestor lucrări printr-o procedură nouă, caci acestea depind de continuitatea în-
deplinirii conform normelor tehnologice cît şi de securitate.    

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.05 din 27.05.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Reparația drumurilor publice locale din satul Budești pentru anul 2022 (str. 
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Chișinău nr.1-23 – str. Florilor nr.3-9).

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA “Edilitate” 102 27.05.2022 51752,64 62103,17

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

de modificare a contractului de achiziții publice privind

achiziţionarea blanchetelor la comanda altor instituții

Nr. 101/22AM din 01.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504714
Număr de fax 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md 
Pagina web oficială www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare

Obiectul achiziției Blanchete la comanda altor instituții
Cod CPV 22820000-4
Valoarea estimată a achiziției 82 250,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: -

202211402 

Link: -
Data publicării anunțului de participare Data transmiterii Invitației de participare: 10.05.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri

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

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

Nr. 224/22 din 16.05.2022

Denumirea operatorului economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău” 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 683

Data: 23.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 38 310,00 lei 

Inclusiv TVA: 45 972,00 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 23.05.2022 – 31.12.2022
 Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluţiunea contractului de achiziție

Temeiul juridic - Pct. 8 subpct. 8.1 din Contractul nr. 683 din 23.05.2022 pri-
vind achiziția de bunuri (conform contractului-model din 
Anexa nr. 24 la Documentația standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordi-
nul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021);

- Scrisoarea nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executa-
rea contractelor de achiziții publice în contextul valabilității 
prețurilor, emisă de Ministerul Finanțelor al Republicii Mol-
dovei;

- Scrisoarea nr. 60 din 30.05.2022 emisă de Ministerul Educa-
ţiei și Cercetării al Republicii Moldova.

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după rezoluțiune:

Agenția Servicii Publice, la data 10.05.2022 a demarat procedura de achiziţie publică prin negocierea fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziţionarea blanchetelor la comanda altor in-
stituții. După parcurgerea tuturor etapelor, procedura respectivă de achiziție s-a finalizat cu încheierea con-
tractului cu operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”. 

Prin scrisoarea nr. 220 din data de 30.05.2022, operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău” 
a solicitat rezoluțiunea contractului nr. 683 din 23.05.2022 privind achiziționarea blanchetelor la comanda 
altor instituții, deoarece, ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocată de starea de război din 
Ucraina, acesta se află în imposibilitatea livrării bunurilor solicitate în conformitate cu cerinţele tehnice pre-
zentate în Specificaţia tehnică indicată în Anexa nr. 1 la contract, pe motiv că la momentul dat operatorul 
economic nu despune de hârtie cu densitatea de 100gr/m2, dar cu densitatea de 90gr/m2.
II.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezoluțiunea contractului nr. 683 din 23.05.2022 este condiționată de faptul că operatorul economic ÎS „Combinatul 
Poligrafic din Chișinău” a solicitat rezoluțiunea contractului nominalizat, deoarece se află în imposibilitatea executării 
acestuia ca urmare a afectării lanțului de aprovizionare provocată de starea de război din Ucraina. Totodată, sunt lu-
ate în considerare recomandările Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, expuse în scrisoarea nr. 13-09/94 din 
14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achiziții publice în contextul valabilității prețurilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr. 251/22 din 30.05.2022 a Grupului de lucru pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii al 
ASP, a fost semnat acordul adițional de rezoluțiune a contractului nr. 683 din 23.05.2022 privind achiziționarea blan-
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chetelor la comanda altor instituții, încheiat cu operatorul economic ÎS „Combinatul Poligrafic din Chișinău”.

Denumire 
operator 
economic

Nr. şi data acordului adiţional de 
rezoluțiune

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)
Inclusiv TVA

ÎS 
„Combinatul 
Poligrafic din 

Chișinău”

Nr. 723 01.06.2022 Se rezoluţionează contractul nr. 683 din 
23.05.2022.

Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.: 022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21047237  din  02 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul rational Căușeni ”Ana și Alexandru”
Localitate r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
IDNO 1003608150033
Adresa r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
Număr de telefon 068781748
Număr de fax 024326094
E-mail oficial srcauseni@ms.md 
Adresa de internet www.sr-causeni.ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Iurie Barcari

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Obiectul achiziției(rezilierii) Produse alimentare pntru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 207 096.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21047237
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637570130015

Data publicării anunțului de participare 23 noiembrie 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:srcauseni@ms.md
http://www.sr-causeni.ms.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637570130015
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637570130015
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27 decembrie 2022

Denumirea operatorului economic ÎI Șchiopu Ludmila
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru     Contractul 21047237-1 din 27.12.2021

Data: 27 decembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

         21047237-1 (260 110,99 lei)
Inclusiv TVA:

         21047237-1 (303 217,88 lei)
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 31 decembrie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  

Altele: 
Temeiul juridic 1. Punctul 8.1 din Contractul de achiziție;  

2. Circulara Ministerului Finanțelor 13- 19/94 din 14.04.22;
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma  Licitației publice Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637570130015 din 
16.12.2021 privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 
21047237-1  din 27.12.2021 cu operatorul economic ÎI Șchiopu Ludmila în sumă de 303 217,88 lei . 

   În urma adresării nr. 15 din 28 mai 2022 cu solicitarea în mod de urgență de reziliere a contractului 
nr,21047237-1 din motivul ridicării prețului la toate produsele alimentare dar şi a ordinului nr13-09/94 din 
14 aprilie 2022

Contractul va fi reziliat . 

Nr. 
Denumirea bunurilor şi/

sau a serviciilor
Unitatea 

de mă-
sură

Canti-tatea Preţ uni-
tar (fără 

TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma

cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8

Lotul 

3

Total 0,00 0,00

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637570130015
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe perioada anului 2022 din circumstanțe ce nu depind de noi sau ridicat prețurile la combustibili lichizi şi 
ca urmare la unele produse alimentare. Plus la alta în țara vecină Ucraina este în conflict armat cu FR şi nu 
este posibilă livrarea a unor produse alimentare care se produc în Ucraina. Ca urmare ÎI Șchiopu Ludmila prin 
Demersul  înaintat  a justificat că s-au  majorat considerabil  prețurile pentru resurse şi energie în  ultima 
perioadă, dar şi situația critică din țara vecină Ucraina – au dus la creşterea prețurile pentru materia primă şi 
produsul finit, astfel operatorul economic a ajuns în incapacitatea de a executa contractul încheiat în urma 
licitației publice

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.21047237-1 din 27.12.2021 a fost înche-
iat acordul adiţional privind rezilierea totală a contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎI Șchiopu 
Ludmila

1 01.06.2022 0,00 0,00
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice Nr. 2/2020  din 9 iulie 2020

Nr. 2  din  31 mai 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601009509
Adresa Str. Mihai Viteazul, 2
Număr de telefon 022 295070, 022295079
Număr de fax 022295069
E-mail buiucani@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.tamara@gmail.

com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției ”Conceptul reparației curente ale cailor de comunica-
ții si amenajării parcului “Alunelul” si reconstrucția 
scenei - etapa II”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 16 440 000, 00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1589811214840
Link: M-Tender

Data publicării anunțului de participare 18.5.2020
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

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

Nu ■    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe ■ 

provenite în conformitate cu Acordul de colaborare cu Primăria 
sectorului 6 din mun. București

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589811214840
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

23.6.2020

Denumirea operatorului economic SRL Barzine – Cons 

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

Nr:2/2020  
Data: 9.7.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 13 999 996,00 lei

Inclusiv TVA: 2799999,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021, prelungit până la 30.06.2022
Termen de execuție 6 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/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Art.76 alin. (7), pct.1) lit. b), pct.2) lit. a), b) Legea 131/2015 
privind achizițiile publice

Valoarea modificărilor Se prelungește termenul de valabilitate a contractului până 
la 31.12.2022

Informații privind micşorarea prețului în urma 
modificării
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □
Alte informații relevante

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

- termenul de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 a fost stabilit până la 30.06.2022;

- termenul de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 se stabilește până la 31.12.2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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- se consideră necesară prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 până la 
31.12.2022, având în vedere finalizarea perfectării actelor de recepție finală, verificarea corespunderii lucrărilor exe-
cutate documentației de proiect și devizului local, precum și achitarea facturii finale a valorii contractului. 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

- se consideră necesară prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr. 2/2020 din 9.7.2020 până la 
31.12.2022, având în vedere finalizarea perfectării actelor de recepție finală, verificarea corespunderii lucrărilor exe-
cutate documentației de proiect și devizului local, precum și achitarea facturii finale a valorii contractului. 

- modificarea nu afectează natura generală a contractului.

VIII. Rezultatele examinării:

         În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție   publică   Nr.2 din 
9.7.2020 a fost încheiat acordul  adițional  Nr.2 din 30.05.2022 privind: 

Prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr.2 din 9.7.2020.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Termenul contractului 
până la modificare

Scopul modificărilor (după caz)
Termenul 

contractului 
după modi-

ficare
SRL Barzine - Cons 2/2022 30.05.2022 30.06.2022 31.12.2022

.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

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

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. _____1_____ din ___03.06.2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or.Tvardita
Localitate r-ul Taraclia
IDNO 1007601007538
Adresa or.Tvardita
Număr de telefon 0291-62-803
Număr de fax 0291-62-803
E-mail oficial contabilitate.md@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jeleapova Nadejda, 068510400

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pe perioada 01.01.2022-

30.06.2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 223695 lei fara TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638862579501
Link:

Data publicării anunțului de participare Data: 07.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Nr.6 din 22.12.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL Lapmol, SRL Fabrica Oloi Pak, SRL Slavena-Lux, SA Iu-
gintertrans

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: N77- SRL Lapmol, №78- SRL Iugintertrans, №79-SRL 
Fabrica Oloi Pak, №80- SRL Slavena-Lux.
Data:28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

SRL Lapmol – 10029,15

SRL Fabrica Oloi Pak – 90893,52

SA Iugintertrans – 14933

SRL Slavena-Lux – 145548,43
Inclusiv TVA:

SRL Fabrica Oloi Pak – 98165

SRL Lapmol – 12034,98

SA Iugintertrans – 16559,2

SRL Slavena-Lux – 173381,1
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

      Приобретение продуктов питания для детских садов и реабилитационного центра г.Твардица на период 
с 01.01.2022-30.06.2022. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

        В связи с тем, что в детских  садах г.Твардица будет проводиться ремонт с 01.06.2022 по 30.06.2022, то 
возникла необходимость по уменьшению договоров.

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__1__din 03.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micşorarea valorii contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabrica Oloi №2 02.06.2022 31573,34 34099
SRL Slavena-Lux №1 02.06.2022 56390,22 67334

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. 21052358  din 17.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret şi sport sec. Ciocana
Localitate Mun. Chișinău, 
IDNO 1007601009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Număr de telefon 022 499 661
Număr de fax 022 499 661
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga I./Chirița A.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130; nr.135; 

nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DETS sectorul Ciocana.

Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 980 000 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052358

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052358

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

22.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL Anreal Cons
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:53

Data: 29.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 023 544,48
Inclusiv TVA: 1 228 253,39

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție conform graficului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 77, alin.1, lit.b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

și în conformitate cu art.920, alin.2 lit.b) din Codului Civil al R.M.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr.53 din 29.03.2022

Obiectul achiziției Valoare fără 
TVA

Valoarea cu 
TVA

Valoarea după 
modificare fără 
TVA

Valoarea după modificare cu 
TVA

Lucrari de reparatie in cadrul IET 
nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1

177 902,98

213 483,58 - 177 
902,98 lei

- 213 483,58 lei

Lucrari de reparatie la IET nr.32, 
din str. M. Sadoveanu 2/2.

157 642,53

189 171,04

Lucrari de reparatie la IET nr.128, 
din str. Otovasca 21

141 924,63

170 309,56

Lucrari de reparatie la IET nr.130, 
din str. P. Zadnipru 6/2

204 980,79

245 976,95

Lucrari de reparatii la IET nr.161, 
din str. A.Russo 61/3.

181 884,37

218 261,24

Lucrari de reparatii la IET nr.179, 
din str. M.Sadoveanu 1.

159 209,18

191 051,02

TOTAL: 1 023 544,48 1 228 253,39 845 641,50 lei 1014769,81lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Cazuri specifice de încetare a Lotului nr.1 din contractului de achiziţii publice: b) contractul a făcut obiectul 
unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 77, 
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alin.1 lit.b)  al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În caietul de sarcini F.1 există abateri semnificati-
ve iar în procesul de executare a lucrărilor nu au fost prevăzute un șir de lucrări pentru a fi executat obiectul 
calitativ ;

Se rezoluționează Lotul nr.I Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 01.04. a fost 
încheiat acordul adiţional privind Micşorarea valorii contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S R L ” A n r e a l 
Cons”

9 17.05.2022 - 177 902,98 lei - 213 483,58 lei

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 08.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Șoldăneşti
Localitate Or.Șoldăneşti 
IDNO 1003606015521
Adresa Str.Păcii 24
Număr de telefon 0(272) 2 52 62
Număr de fax
E-mail oficial sr.soldanesti.md
Adresa de internet sr.soldanesti@ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Babcinețchi Diana 

diana.babcinetchi@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru peri-

oada ianuarie- iunie 2022 
Cod CPV 15800000- 6
Valoarea estimată a achiziției 143 392.00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-bwdpl-MD-1637584177276
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1- MD-
1637584177276

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

06.06.2022

Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Floreşti 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05/22

Data: 20.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 129 992.00

Inclusiv TVA: 143 393.00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □ 

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Acord adițional nr.4/22 nr.8/22din 06.06.2021
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

____________________________________________________________________________, _______

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____________________________________________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru și a procesului verbal nr.2 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.06/22 din 20.12.2021 sa decis rezoluționarea contractului de achiziții.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Fabrica de unt 
din Floreşti

4/22 08.06.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 06.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Șoldăneşti
Localitate Or.Șoldăneşti 
IDNO 1003606015521
Adresa Str.Păcii 24
Număr de telefon 0(272) 2 52 62
Număr de fax
E-mail oficial sr.soldanesti.md
Adresa de internet sr.soldanesti@ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Babcinețchi Diana 

diana.babcinetchi@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru peri-

oada ianuarie- iunie 2022 
Cod CPV 15800000- 6
Valoarea estimată a achiziției 103 050.00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-bwdpl-MD-1637584177276
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1- MD-
1637584177276

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

06.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Produse de Familie 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06/22

Data: 20.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 85 870.00

Inclusiv TVA: 103 050.00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Acord adițional nr.5/22 din 06.06.2021
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

____________________________________________________________________________, _______

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____________________________________________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru și a procesului verbal nr.2 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.06/22 din 20.12.2021 sa decis rezoluționarea contractului de achiziții.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Produse de Fa-
milie

5/22 06.06.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 06.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Șoldăneşti
Localitate Or.Șoldăneşti 
IDNO 1003606015521
Adresa Str.Păcii 24
Număr de telefon 0(272) 2 52 62
Număr de fax
E-mail oficial sr.soldanesti.md
Adresa de internet sr.soldanesti@ms.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Babcinețchi Diana 

diana.babcinetchi@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru peri-

oada ianuarie- iunie 2022 
Cod CPV 15800000- 6
Valoarea estimată a achiziției 103 050.00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-bwdpl-MD-1637584177276
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1- MD-
1637584177276

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

06.06.2022

Denumirea operatorului economic ALIM TOTAL SRL 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 03/22

Data: 20.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 177 570.60

Inclusiv TVA: 204 101.15
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □ 

Majorarea valorii contractului □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Acord adițional nr.3/22 nr.6/22din 06.06.2021
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

____________________________________________________________________________, _______

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____________________________________________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru și a procesului verbal nr.2 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.06/22 din 20.12.2021 sa decis rezoluționarea contractului de achiziții.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ALIM TOTAL SRL 3/22 06.06.2022
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Anunt  privind modificarea/rezilierea contractelor  
de antrepriza incheiate prin Cererea Ofertelor de preturi /acordului-cadru

Nr. 1 din 06/06/2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Начальная школа с.Баурчи
Localitate s. Baurci
IDNO 1011601000549
Adresa Ул.Школьная,1
Număr de telefon 029133536
Număr de fax -
E-mail baurci-nac@yandex.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Cernioglo Tatiana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii Nr  21048134
Data deschiderii ofertelor 17/12/2021       10-00
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1638791851868
Data publicării în BAP 07/12/2021
Data (datele) şi referința (referințele) pub-
licărilor 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 Закупка продуктов питания для начальной школы  с. 

Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на I квартал
Cod CPV 15800000-8
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu□

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 21/12/2021

Operatorului economic cîştigător SRL    LAPMOL  ICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         

Date de contact ale  operatorului economic г Кишинев ул  Анкара 6 ,  тел,0-22-410765

Nr. contract de achiziție 3

Data contract de achiziție 12/01/2022

Valoarea contractului de achiziție 51674,96
Termen de valabilitate 30/06/2022

Termen de execuție 30/06/2022

Operatorului economic cîştigător SRL SLAVENA LUX 

Date de contact ale  operatorului economic г.Чадыр-Лунга  ул.Молодежная 3  тел:0-291-2-65-51

Nr. contract de achiziție 1

Data contract de achiziție 12/01/2022

Valoarea contractului de achiziție 147494,0
Termen de valabilitate 30/06/2022

Termen de execuție 30/06/2022

Operatorului economic cîştigător SRL IUGINTERTRANS

Date de contact ale  operatorului economic г.Тараклия  ул Вокзальная,28 тел:0-294-21-5-50

Nr. contract de achiziție 2

Data contract de achiziție 12/01/2022

Valoarea contractului de achiziție 147494,0
Termen de valabilitate 30/06/2022

Termen de execuție 30/06/2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Закон о Государственных закупках №131 от 13.07.2015 года
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Valoarea modificărilor SRL  LAPMOL  ICS                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                   уменьшается контракт на сумму 14037,44 леев

SRL SLAVENA LUX  уменьшается контракт на сумму 
66946,80 леев

SRL IUGINTERTRANS уменьшается контракт на сумму 
5489,88 леев

Informații privind creşterea 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 achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare (natura şi amploarea lucrărilor, natura şi canti-
tatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor):

1.Стоимость контракта SRL  LAPMOL  ICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            до изменения составляет 
51674,96 лей, контракт уменьшается на сумму 14037,44 лей и общая сумма контракта составляет 37637,52  
лей.                                                                                 2.  Стоимость контракта  SRL  SLAVENA LUX     до изменения 
составляет                                      147494,0, контракт уменьшается на сумму 66946,8 лей и общая сумма 
контракта составляет 80547,20 лей 
3. Стоимость контракта SRL   IUGINTERTRANS                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                     до изменения 
составляет 26086,0лей, контракт уменьшается на сумму 5489,88 лей и общая сумма контракта составляет 
20596,12 лей 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Уменьшение контрактов связано с тем, что истекает срок действия.

     VII.   Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru: 
 Уменьшение контрактов связано с тем, что истекает срок действия контракта.
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VIII.   Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.1 din 05/06/2022 a fost încheiat: 

1. Acordul adiţional Nr.2022-0000000167  din  24/01/2022  privind: уменьшается контракт на общую 
сумму 14037,44 лей                                                                                                    2.Acordul adiţional Nr.2022-
0000000168  din  24/01/2022 privind: уменьшается контракт на общую сумму 66946,8 лей

3. Acordul adiţional Nr.2022-0000000166  din  24/01/2022 privind: уменьшается контракт на общую 
сумму 5489,88 лей

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

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
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. _3__ din __02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria  Giurgiulești
Localitate s. Giurgiulești
IDNO 1007601006634
Adresa s. Giurgiulești, rl Cahul
Număr de telefon 029968236, 029968238
Număr de fax 029968378
E-mail oficial primariagiurgiulesti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gălățeanu Tatiana

068066313
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru Grădini-

ța – creșă ,, Albinuța” s. Giurgiulești, rl Cahul ( perioada 
anului 2022)   

Cod CPV 15112000-6
Valoarea estimată a achiziției 209075,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049596
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049596/

Data publicării anunțului de participare 04.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

19.01.2022   

Denumirea operatorului economic Slavena - Lux  SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 20

Data: 31.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 216191,08

Inclusiv TVA: 258142,28
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 11 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □  
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Pct. 8.1 din contractul – model , anexa nr. 24 la OMF   nr. 115/2021, 
Legea nr. 131/2015

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

-----

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

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

       VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Cauza care a dus la necesitatea  rezilierii  contractului de achiziție a produselor alimentare pentru Grădinița – creșă    
,, Albinuța” s. Giurgiulești, rl Cahul ( perioada anului 2022), este imposibilitatea operatorului economic de a executa 
contractul dat , ca urmare a  afectării lanțului de aprovizionare cu produse,   provocat de evenimentele din Ucraina.    

VII Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._4_din 01.06.2022_ a 
fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului de achiziționare a produselor alimentare pentru Grădini-
ța – creșă ,, Albinuța” s. Giurgiulești, rl Cahul ( perioada anului 2022)   

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL  Slavena - Lux 3/2022 02.06.2022 -- --

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __03_______ din ____03.06.2022_________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT ,,Prometeu”
Localitate Grozesti
IDNO 1013620012130
Adresa s.Grozesti,r.Nisporeni
Număr de telefon 0264-43-275/076703602
Număr de fax
E-mail oficial Liceul.prometeu@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mocanu Liliana,060639181/mocanulilia68@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  x

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Masuri de optimizare a eficientii energatice
Cod CPV 45320000-1
Valoarea estimată a achiziției 594756.44
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
 Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1628068373740

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

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □ x    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

21.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL Kedacons

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:17
Data:07.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:495630.37
Inclusiv TVA:594756.44

Termen de valabilitate 23 luni
Termen de execuție 23luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  x

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea131,cap.IX,art.76,alineat(7),punctul(2)litera(a,b,c)

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Masuri de optimizare a eficientei energetice in IPLT Prometeu

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform procedurii la licitatie, in caietului de sarcini , a fost omisa termoizolarea soclului cu polistiren xps 100 
mm, ceia ce este necesara pentru o eficienta energetica si o protejare a soclului, in urma comisiei create la data 
de09.03.2022, s-a coordonat cu Agentia de Eficienta Energetica unde  s-a constatat includerea termoizolantului  . 

3 IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu 
fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 
cu grosimea de 100mm ; densitatea de 26 kg/m3 sau mai bine ; conductivitatea termica 
de 0.035 W/mK (Gost R EN 12667)sau mai bine ; valoarea stresului a compresiune la la de-
formare de 10% a grosimii de 200 kPa  (SM GOST R EN 826) SAU MAI BINE clasa incendiara 
E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine

 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

 
Pentru indeplinirea lucrarilor contractate  cu SRL Kedacons a pozitiei “ CI 21 A - Placarea peretilor cu placi din placi 
ceramice” este necesara termoizolarea soclului si pentru a avea o garantie a  lucrarilor de placare a placilor ceramice 
, termoizolarea este necesara de a fi indeplinita anume de  SRL Kedacons , care a si propus o oferta cu un prêt ac-
ceptabil.

 Incadrindu-ne in norma legala a procedurilor de achizitii publice pina la 15 % s-a hotarit majorarea contractului in 
suma de 88969.72 lei 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._01_din _09.03.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind _Majorarea valorii contractului cu 88969.72,suma finala a conractului consti-
tuind 683726.16

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Kedacons 01 09.03.2022 74141.43 88969.72

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 contractelor 
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.40 din 09.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii 
Bălți

Localitate mun.Bălți
IDNO 100860100639
Adresa str.Ivano Franco 44
Număr de telefon (231)71003
Număr de fax (231)71003
E-mail oficial cptr.balti@ms.md
Adresa de internet cptr.balti@ms.md
Persoana de contact Moghiliuc Inesa

tel.69210811, e-mail:inesa_crestian@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției produse alimentare pentru I-a jumătate 2022  (pîine, chifle, 
pește și amestec uscat pentru copii prematuri)

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 68200,00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1638434473646
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047931/

Data publicării anunțului de participare 02.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

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

Nu □

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru I-a jumătate 2022  (pîine, chifle, 
pește și amestec uscat pentru copii prematuri)

Sursa de finanțare Buget de stat □
Data deciziei de atribuire a contractului 20.12.2021
Denumirea operator economic 1. SA Combinatul de Pîine din Bălți, mun. Bălți, str.Ștefan cel 

Mare 111, tel/231/22597, e-mail: votalii.russo@cpb.md;
Nr. şi data contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

SA Combinatul de Pîine din Bălți –contract nr.13 din 29 de-
cembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție fără TVA cu TVA

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638434473646
mailto:votalii.russo@cpb.md
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SA Combinatul de Pîine din Bălți 34590,90 37351,10

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022
Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate 1. Micșorarea contractului nr.13 din 29.12.21, încheiat cu SA 
Combinatul de Pîine din Bălți în sumă de -2544,00 lei;

Temeiul juridic art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificărilor (după 
caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

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

Initial - încheierea contractului privind achiziționarea lotului I Pîine şi chifle pentru I-a jum 2022.

1. Ulterior cu SA Combinatul de Pîine din Bălți –rezoluțiunea parțială/micşorarea produsului contractat, deoarece 
pîinea de grîu nu va fi consumată pînă la data de 30.06.2022.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Datorită faptului că cantitatea de produse ali-
mentare a fost planificată pentru 110 benefeciari, dar de fapt au frecventat în mediu cîte 90 benefeciari/per lună, 
respectiv unele produse nu vor fi consumate pînă la 30.06.2022.
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II. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru încheiate cu:

1. SA Combinatul de Pîine Bălți – contract nr.13 din 29 decembrie 2021, a fost încheiat acordul adiţional nr.1 
din 09.06.2022 privind rezoluțiunea parțială/micşorarea produselor, după cum urmează:

1.1 Pîine de grîu, ambalată și feliată, franzelă 400 g ”Gorodscoi” (poz.1) – micșorarea în cantitate de 200 kg în sumă 
de 2544,00 lei (12,72 lei/kg);

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Combinatul 
de Pîine Bălți

1 09.06.2022 2356,00 2544,00

Astfel suma totală a contractului nr.13 din 29 decembrie 2021 se va micșora cu – 2544,00 lei și va constituie 34807,10 
lei (Treizeci și patru mii opt sute șapte lei 10 bani).
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 2 din 07 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate Chișinău
IDNO 1003600151643
Adresa Mun. Chișinău, str.Burebista 93
Număr de telefon 022-55-96-46
Număr de fax 022-55-96-46
E-mail oficial imcachizitii@gmail.com
Adresa de internet http://mama-copilul.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cebuc Corina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate a 

anul 2022; fructe și legume trim I 2022
Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 293 860
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1633956729790
Linkul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1633956729790 

Data publicării anunțului de participare 11.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri 
Contractul de achiziție se referă la un proiect şi/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 07 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Carnprodlux”

Nr. şi data contractului de achiziție
Nr: 190
Data: 21.12.2021

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 649586,00
Inclusiv TVA: 779 506,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

Date cu privire la contractul de achiziție:

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633956729790
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Tipul contractului de achiziție Bunuri 
Contractul de achiziție se referă la un proiect şi/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 07 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Costodar Impex”

Nr. şi data contractului de achiziție
Nr: 191
Data: 21.12.2021

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 479865,40
Inclusiv TVA: 559046,10

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri 
Contractul de achiziție se referă la un proiect şi/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 07 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Alim Total”

Nr. şi data contractului de achiziție
Nr: 189
Data: 21.12.2021

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 435612,50
Inclusiv TVA: 504272,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Punctul 7 din contract și Circulara Ministerului Finanțelor 13-
19/94 din 14.04.22

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice -Nu se aplică

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se micșorează suma contractului încheiat cu operatorul economic Carnprodlux SRL, în valoare de 
779506,00 lei, cu 265417,69 lei (două sute șaizeci și cinci patru sute șaptesprezece lei, 69 bani) inclus TVA. 

2. Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

 
Descrie Cantitate 

reziliată U/M
Preț 
fără 
TVA

Preț cu 
TVA Suma fără TVA Suma cu TVA

1 Piept de curcan congelat, fără os, amba-
lat 1-5 kg 479,40 kg 123,98 148,78 59436,01 71325,13

3
Pulpe de pui refrigerate,fara spata,calita-
te superioara(ambalaj 1-5kg) HG696 din 
04/08/2010

790,80 kg 39,50 47,40 31236,60 37483,92
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3 Fileu de găină natural fără os; refrigerat 
(neinjectat )  1-5kg.  2289,60 kg 57,00 68,40 130507,20 156608,64

Total reziliat 221179,81 265417,69
3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabilește 
în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 514088,31 (cinci sute paisprezece optzeci și opt lei, 31 bani).

1. Se micșorează suma contractului încheiat cu operatorul economic Costodar Impex SRL  în valoare de 559046,10 lei, 
inclusiv TVA, cu 223792,35 lei (două sute douăzeci și trei mii șapte sute nouăzeci și doi lei, 35 bani) inclus TVA.

2. Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Lot Descriere
Cantita-
te rezili-

ată
U/M

Preț 
fără 
TVA

Preț cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

8 Făină de grîu, calitate superioară (ambalaj 1-5 
kg) Graficul de livrare-1/luna; 1970 kg 6,65 7,98 13100,50 15720,60

11
Paste făinoase scurte (pene,cornisoare,sfre de-
lus) din soiuri de griu tare cat.A, ambalaj (1 kg), 
Graficul de livrare-1/15zile;

1700 kg 15,76 18,91 26792,00 32147,00

11
Paste fainoase (ineluse,fidea) din soiuri de griu 
tare cat.A ambalaj (1 kg) Graficul de livrare-1/
15zile

300 kg 16,64 19,97 4992,00 5991,00

12 Zahăr, amb. 1 kg; Graficul de livrare-1/15 zile; 2614 kg 13,79 14,89 36047,06 38922,46

13 Pasta de tomate (25%substanta uscata)ambalaj 
0,300-0,500, Grafic de livrare1/7zile 313,7 kg 23,19 27,83 7274,70 8730,27

15 Crupe de mei, calitate superioară; (ambalaj 1kg) 
Graficul de livrare-1/7zile;

590 kg 10,69 12,83 6307,10 7569,70

15 Crupe de Griș cal. superioară (ambalaj 1 kg) Gra-
ficul de livrare-1/7zile; 640 kg 9,57 11,48 6124,80 7347,20

15 Malai extra, calitate superioară (ambalaj 1 kg) 
Graficul de livrare-1/7zile; 400 kg 9,76 11,71 3904,00 4684,00

16 Crupe de arpacaș (calitate superioară), (ambalaj 
1kg) Graficul de livrare-1/7zile; 544 kg 6,93 8,31 3769,92 4520,64

16 Crupe de gnu (calitate superioară) (ambalaj 1 
kg) 750 kg 6,98 8,37 5235,00 6277,50

16 Crupe de orz, calitate superioară (ambalaj 1 kg) 550 kg 6,99 8,39 3844,50 4614,50

17 Mazăre uscată (bob intreg), c/s (ambalaj 1kg) 
Graficul de livrare-1/luna; 575 kg 7,68 8,29 4416,00 4766,75

18 Mazare verde conservata,c/c,amb.0 5-0,8l. Grafic 
de livrare1/7 zile, 266,68 kg 16,47 19,76 4392,22 5269,60

19 Ulei vegetal deodorat, rafinat (ambalaj 1-5 l) 
Graficul de livrare-1/luna; 1084,60 kg 31,99 38,39 34696,35 41637,79

20 Peltea din fructe Graficul de livrare-1/luna; 276,60 kg 25,49 30,59 7050,53 8461,19

24 Ceai negru (frunze mascate) cal.sup.(ambalaj 
100 gr.) Graficul de livrare-1/luna; 66 kg 97,5 117 6435,00 7722,00

24 Cafea din cereale Graficul de livrare-1/luna 64 kg 160 192 10240,00 12288,00

25 Drojdii, presate în pachet de 100gr. 99,96 kg 44,84 53,81 4482,21 5378,85

25 Sare iodată; (ambalaj 1 kg) 390 kg 3,73 4,47 1454,70 1743,30

TOTAL       190558,60 223792,35
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3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabi-
lește în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 335253,75 (trei sute treizeci și cinci mii două sute cinzeci și 
trei lei, 75 bani).

1. Se micșorează suma contractului încheiat cu operatorul economic Alim Total SRL în valoare de 504272,00 lei, cu 
158901,55 lei (o sută cinzeci și opt mii nouă sute unu lei, 55 bani) inclus TVA.

2. Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

 
Descrie Cantitate 

reziliată U/M
Preț 
fără 
TVA

Preț 
cu 

TVA

Suma fără 
TVA Suma cu TVA

14 Orez (bob rotund), calitate superioară; (am-
balaj 1-5 kg) 2110 kg 13,06 15,67 27556,6 33063,7

14 Hrișcă cal. Superioară (ambalaj 1-5 kg) 2660 kg 27,23 32,67 72431,8 86902,2

14 Fulgi de ovas de origine germană, c/s (am-
balaj 0,5 kg, hirtie). 1461 kg 22,21 26,65 32448,81 38935,65

   Total reziliat     132437,21 158901,55
3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului Contract se stabi-
lește în lei Moldovenești, după  modificare și constituie: 345370,45 (trei sute patruzeci și cinci mii trei sute șaptezeci 
lei, 45 bani).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea considerabilă a prețurilor pentru resurse și energie din ultima perioadă, dar și situația critică din țara vecină 
Ucraina – au dus la creșterea prețurile pentru materia primă și produsul finit, astfel operatorii economici au ajuns în 
incapacitatea de a executa contractul încheiat în urma licitației publice. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind micșorarea sumei și a cantităților.

Denumire operator economic
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
Carnprodlux SRL 221179,81 265417,69

Costodar Impex SRL 190558,60 223792,35

Alim Total SRL 132437,21 158901,55

   

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 revocarea deciziei de rezoluțiune parțială unilaterală a contractului de achiziții publice nr. 10 LD din 

16.02.2022

nr. MD-1641800228452/003 din 27.05.2022

  Produse alimentare (ulei de floare soarelui, mazăre, ceai, foi de dafin) repetat pentru anul 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon 022-409-748, 022-409-707
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse alimentare (ulei de floare soarelui, mazăre, ceai, foi de 

dafin)
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 075 064,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1641800228452?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării:10.01.2022
Data  şi referința publicărilor anterioare în 
JOUE privind proiectul  la care se referă anunț

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale UE

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 08 februarie 2022
Denumirea operatorului economic SRL ,,Delmix Prim”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 10 LD

Data: 16.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 484 070,00 lei

Inclusiv TVA: 543 410,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Revocarea deciziei de rezoluțiune parțială unilaterală a contractului
Temeiul juridic - Art. 316 alin. 5 Codul Civil al Republicii Moldova „Orice modificare adusă 

unui act juridic trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act.” 

- Art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la achiziții publice, care pre-
vede că „contractele de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele finan-
ciare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una 
din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data în-
registrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la 
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Creşterea prețului în urma modi-
ficării

-

Modificarea anterioară a con-
tractului de achiziții publice/
acordului-cadru 

Rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. 10 LD din 16.02.2022, pen-
tru lotul „Mazăre”. Contractul a  fost micșorat cu 238 670,00 lei inclusiv TVA 
prin decizia nr. MD-1641800228452/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea 
parțială unilaterală a contractului.

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Înainte: (decizia privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. MD-1641800228452/002 din 10.05.2022)

Lotul  „Mazăre”
Conform 

contractu-
lui,
kg

Cantitate 
livrată,kg

Conform 
modifică-

rii,
kg

Suma conform 
contractului 

per lot, lei

Sumă 
achitată, 

lei cu TVA

Suma după modificare
 per lot,lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

41 000,00 12 000,00 -29 000,00 312 420,00 337 430,00 98 760,00 - 220 980,00 -238 
670,00

Lotul  „Ceai ”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modifică-

rii, 
kg

Suma conform 
contractului
 per lot, lei

Sumă
 achitată, 
lei cu TVA

Suma după modificare
 per lot, lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

1 900,00 1 900,00 -0 157 700,00 189 240,00 189 240,00 +157 700,00 +189 
240,00

Lotul  „Foi de dafin”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modifică-

rii, kg

Suma conform 
contractului 

per lot, lei
Sumă 

achitată,
 lei cu TVA

Suma după modificare 
per lot,lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

180,00 180,00 -0 13 950,00 16 740,00 16 740,00 +13 950,00 +16 
740,00

Total suma rezoluționată - 220 
980,00

-238 
670,00

Achitat 205 980,00 lei cu TVA
Sumă rămasă pe contract 0,00 lei cu TVA

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
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După: 

Cod 
CPV

Denumirea 
bunului

Unitatea 
de mă-

sură

Cantitate Preţ uni-
tar (fără 
TVA) lei

Preţ uni-
tar (cu 

TVA) lei

Suma 
(fără TVA) 

lei

Suma (cu 
TVA )

 lei

Termenul/

locul livrare

15
80

00
00

-6

Mazăre kg 41 
000,00 7,62 8,23 312 420,00 337 430,00

 T
rim

es
tr

ia
l, 

în
 te

rm
en

 d
e 

3 
zi

le

du
pă

 d
at

a 
so

lic
ită

rii
. 

Ti
m

pu
l d

e 
liv

ra
re

: l
un

i-v
in

er
i, 

or
a 

08
:0

0-
16

:0
0,

 la
 d

ep
oz

itu
l A

N
P;Specificația tehnică: Boabe întregi. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de 

valabilitate minim 6 luni de la data livrării; Țara de origine: Republica Moldova; 
Producătorul: SRL Steviprod

Ceai kg 1 900,00 83,00 99,60 157 700,00 189 240,00
Specificația tehnică: Ceai negru. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate 

minim 6 luni de la data livrării; Țara de origine: Diverse; Producătorul: solicitant SRL 
„Condiprod-Com”

Foi de da-
fin kg 180,00 77,50 93,00 13 950,00 16 740,00

Specificația tehnică:Pentru aromă la prepararea mâncărurilor. În ambalaj până la 
50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării.; Țara de origine: 

Diverse; Producătorul: solicitant SRL „Condiprod-Com”

TOTAL 484 070,00 543 410,00
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 12.04.2022 SRL „Delmix Prim” a înaintat demersul nr. 80/2022, prin care aduce la cunoștința Grupului 
de lucru că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de Contractul nr. 10 LD din data de 
16.02.2022  pentru lotul „Mazăre” - cantitatea de 29 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg, atribuit drept rezultat al 
desfășurării procedurii LD ocds-b3wdp1-MD-1641800228452 din 02.02.2022, având ca obiect „Produse alimenta-
re (ulei de floare soarelui, mazăre, ceai, foi de dafin) repetat pentru anul 2022 și solicită rezoluțiunea din motivul 
creșterii prețurilor cu 25 % - 100 % din momentul încheierii contractului și până în prezent, fapt ce atrage pierderi 
financiare colosale și riscul de faliment. Și anume:

Analizând argumentele descrise, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis un răspuns prin care a  informat 
SRL „Delmix Prim”, conform prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, „operatorul economic execută necondițio-
nat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform 
legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.”

Prin urmare, solicitarea indicată în demers nu pot fi acceptată sau satisfăcută de către autoritatea contractantă.

Suplimentar, s-a comunicat, potrivit prevederilor art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015, contractele de achiziții publice/
acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, însă cu condiția că modi-
ficarea nu afectează natura generală a contractului sau esența ofertei.

Totodată, volatilitatea prețurilor nu constituie un impediment justificator care ar exonera operatorul economic de la 
executarea obligațiilor contractuale, ori la data formării prețului și ulterioara încheiere a contractului, situația descrisă 
nu exista, astfel încât, urma să se asigure că dispune de întreg stocul bunurilor ofertate pentru achiziționare, la data 
semnării contractului. 

Prin urmare, raportând la prezentul caz cele invocate, nu se poate aprecia că modificarea a devenit necesară urma-
re a unor circumstanțe pe care un operator economic care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Or, 
prevederile pct. 12.2 al contractelor de achiziții publice sus menționate, expres statuează că „părțile contractante au 
dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției 
unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului”.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
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Mai mult ca atât, conform prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea obligației 
debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului 
nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunii și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022 
operatorului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: cal-
culul variațiilor prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum 
că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea 
lanțului de aprovizionare, provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, Administrația Națională a Penitenciarelor a înregistrat la 22.04.2022 scrisoarea nr. 86/2022 prin care 
SRL „Delmix Prim” a solicitat repetat rezoluțiunea contractelor, anexând 2 oferte de preț a bunurilor contractate, aces-
te fiind lipsite de orice argumentare și justificare.

În această ordine de idei, în temeiul pct. 8.2, lit. (a) din contractul menționat „Cumpărătorul are dreptul la rezoluțiune în 
cazul refuzului Vânzătorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul contract” și alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil 
al RM „dacă există un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o contra-
prestație, autoritatea contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”, 
autoritatea contractantă a decis prin decizia nr. MD-1641800228452/002 din 10.05.2022 inițierea rezoluțiunii parțiale 
unilaterale a contractului nr. 10 LD din data de 16.02.2022 pentru lotul „Mazăre”.

La data de 11 mai 2022, autoritatea contractantă a transmis spre aprobare în adresa Agenției Achiziții Publice decizia, 
darea de seamă și anunțul privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. 10 LD din 16.02.2022.

Operatorul economic a fost informat despre rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului și respectiv despre reține-
rea garanției de bună execuție în valoare de 5 % din valoarea loturilor neexecutate. 

Ulterior, la data de 26 mai 2022, în adresa ANP a parvenit demersul operatorului economic SRL „Delmix Prim”, prin 
care solicită retragerea intervențiilor nr. 80/2022 din 12.04.2022 și nr. 86/2022 din 22.04.2022, privind rezoluțiunea 
contractului, garantând livrarea în continuare a bunurilor conform prevederilor contractuale.

Prin urmare, ghidându-se de art. 316 alin. (5) din Codul civil, care stipulează că „orice modificare adusă unui act juridic 
trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act” subsumat cu art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la 
achiziții publice, care prevede că „contractele de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă 
din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și 
intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreri-
ile regionale ale Ministerului Finanțelor”, având în vedere că Declarația de rezoluțiune parțială unilaterală nr. 1DR/10LD 
din 10.05.2022, deocamdată nu a fost înregistrată la Trezorerie - condiție obligatorie de valabilitate a acesteia, gru-
pul de lucru pentru achiziții al ANP a examinat solicitarea operatorului economic privind revocarea deciziei nr. MD-
1641800228452/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, atribuit în baza decizie 
grupului de lucru nr. MD-1641800228452/001 din 08.02.2022

 Pentru luarea deciziei, grupul de lucru a efectuat un studiu al prețurilor medii de consum actuale, raportându-le la 
rata inflației, care în trimestrul I 2022, a continuat, cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat de BNM (a se vedea 
Raportul asupra inflației nr. 1, 2022), traiectoria ascendentă începută în anul 2021. Astfel, rata anuală a inflației s-a 
majorat de la 13,9 la sută în luna decembrie 2021, până la 22,2 la sută în luna martie 2022 (a se vedea Raportul asupra 
inflației nr. 2, mai 2022). Astfel, se prognozează majorarea semnificată a prețului estimativ al bunurilor ce urmează a 
fi achiziționate ca urmare a rezoluțiunii parțiale a Contractului nr. 10 LD din data de 16.02.2022, Or, conform progno-
zelor BNM, ritmul anual al inflației de bază va avea o tendință ascendentă până în trimestrul I al anului 2023, ulterior 
diminuându-se spre sfârșitul perioadei de prognoză. Rata anuală a prețurilor produselor alimentare va continua să 
crească până în trimestrul III al anului 2022 și, începând cu finele anului 2022, se va diminua semnificativ pentru restul 
perioadei de prognoză (a se vedea Raportul asupra inflației nr. 2, mai 2022).  

Astfel, pornind de la principiiile „utilizării eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităţilor contractante” 
și „proporţionalității”, reglementate în art. 7 lit. a) și i) din Legea nr. 131/2015, grupul de lucru a considerat rațional și 
oportun acceptarea demersului SRL „Delmix Prim” prin revocarea deciziei nr. MD-1641800228452/002 din 10.05.2022 
privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, fapt ce va asigura aprovizionarea sistemului administrației pe-
nitenciare cu bunurile preconizate pentru întreg an bugetar, precum și evitarea asumării unor angajamente bugetare 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
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majorate, dacă s-ar respinge acest demers, având în vedere prognoza indicelui prețurilor de consum. 

Cu toate acestea, pentru perioada nelivrată la executarea contractului, grupul de lucru va calcula și aplica penalități 
de întârziere, propozițional loturilor întârziate. 

În rezultat, grupul de lucru al ANP a decis:

1.  Revocarea deciziei nr. MD-1641800228452/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contrac-
tului nr. 10 LD din 16.02.2022.

2. Revocarea aplicării sancțiunii răspunderii materiale pentru refuzul de a livra bunurile, cu reținerea garanției de 
bună executare în valoare de 5 % din valoarea loturilor neexecutate.

3. Revocarea întreprinderii acțiunilor ce presupun includerea SRL „Delmix Prim” în ,,Lista de interdicție a operatorilor 
economici”.

4. Calcularea și aplicarea penalității de întârziere pentru perioada nelivrată la executarea contractului, propozițional 
loturilor întârziate.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641800228452
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ANUNȚ
 privind revocarea deciziei de rezoluțiune parțială unilaterală a contractului de achiziții publice nr. 8 LD din 

03.01.2022

nr. MD-1635929983403/003 din 27 mai 2022 privind

„Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon 022-409-748, 022-409-707
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 3 819 958,28
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635929983403?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 26.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor anterioare în JOUE privind proiectul  la 
care se referă anunț

ENOTICES-ECAS_n0055w32/2021-150707

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale UE

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 21 decembrie 2021
Denumirea operatorului economic SRL ,,Delmix Prim”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 8 LD

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 748 195,00 lei

Inclusiv TVA:2 066 800,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
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Tipul modificărilor Revocarea deciziei de rezoluțiune parțială unilaterală a contractului

Temeiul juridic - Art. 316 alin. 5 Codul Civil al Republicii Moldova „Orice modificare adusă unui act juridic trebuie 
să îmbrace forma stabilită pentru acel act.” 

- Art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la achiziții publice, care prevede că „contractele 
de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul 
local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră 
în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la 
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Creşterea prețului în urma modificării - -

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

Rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. 8 LD din 03.01.2022, pentru loturile „Crupe 
de porumb” - cantitatea de 27 000, 00 kg din totalul de 43 000,00 kg; „Crupe de orz” - cantitatea 
de 24 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; „Crupe de grâu” - cantitatea de 21 000, 00 kg din to-
talul de 41 000,00 kg; „Arpacaș de orz” - cantitatea de 27 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; 
„Paste făinoase” - cantitatea de 21 490, 00 kg din totalul de 26 500,00 kg. Contractul a  fost mic-
șorat cu 1 064 760,80 lei inclusiv TVA prin decizia nr.  MD-1635929983403/002 din 10.05.2022. 
privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului. 

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Înainte:

Lotul  „Crupă de porumb”

Conform 
contractu-

lui,
kg

Cantitate 
livrată,kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei

Sumă achi-
tată, 

lei cu TVA

Suma după modificare
 per lot,lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

43 000,00 16 000,00 -27 000,00 373 240,00 448 060,00 166 720,00 - 234 360,00 - 281 340,00

Lotul  „Crupă de orz”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării, 

kg

Suma conform contractului
 per lot, lei Sumă achi-

tată, 
lei cu TVA

Suma după modificare
 per lot, lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

41 000,00 17 000,00 -24 000,00 270 600,00 324 720,00 134 640,00 - 158 400,00 -190 080,00

Lotul  „Crupă de grâu”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării, 

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei Sumă achi-

tată,
 lei cu TVA

Suma după modificare per lot,lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

41 000,00 20 000,00 -21 000,00 270 600,00 324 720,00 158 400,00 - 138 600,00 - 166 320,00

Lotul  „Arpacaş de orz mărunt”

Conform 
contractu-

lui,
kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei

Sumă achi-
tată, 

lei cu TVA

Suma după modificare 
per lot, lei

Fără TVA Cu TVA

Fără TVA Cu TVA

41 000,00 14 000,00 -27 000,00 270 600,00 324 720,00 110 880,00  - 178 200,00  - 213 840,00

Lotul  „Paste făinoase”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei Sumă achi-

tată, 
lei cu TVA

Suma după modificare per lot, lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

26 500,00 5 010,00 -21 490,00 219 155,00 262 880,00 49 699,20 - 177 722,30 - 213 180,80

Lotul  „Zahăr”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei Sumă achi-

tată, 
lei cu TVA

Suma după modificare per lot, lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635929983403
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20 000,00 20 000,00 -0 258 800,00 279 400,00 279 400,00 - 0 - 0

Lotul  „Făină de grâu calitatea II”

Conform 
contractu-

lui,
 kg

Cantitate 
livrată, kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contractului 
per lot, lei Sumă achi-

tată, 
lei cu TVA

Suma după modificare per lot, lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

15 000,00 6 000,00 -0 85 200,00 102 300,00 40 920,00 +51 120,00 +61 380,00

Total suma rezoluționată - 887 
282,30 - 1 064 760,80

Achitat 940 659,20 lei cu TVA

Sumă rămasă pe contract pentru lotul „Făină de grâu calitatea II” 61 380,00 lei cu TVA
După:

Cod 
CPV Denumirea bunului

Unitatea 
de mă-

sură

Cantitatea Preţ unitar 
(fără TVA) 

lei

Preţ uni-
tar (cu 

TVA) lei

Suma (fără 
TVA) lei

Suma (cu TVA )
 lei

Termenul/
locul livrare

15
80

00
00

-6
 

Făină de grâu cali-
tatea II kg 15 000,00 5,68 6,82 85 00,00 102 00,00

Li
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l, 
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itu
l 
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Specificația tehnică: HG nr. 68 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Făina, grișul și tărâ-
ța de cereale”. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării.

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: SRL Steviprod

Crupă de porumb kg 43 000,00 8,68 10,42 373 240,00 448 060,00

Specificația tehnică: Crupă. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. 
HG nr. 520 din 22.06.2010

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: SRL Steviprod

Crupă de orz kg 41 000,00 6,60 7,92 270 600,00 324 720,00

Specificația tehnică: Crupă. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. 
HG nr. 520 din 22.06.2010

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: SRL Steviprod

Crupă de grâu kg 41 000,00 6,60 7,92 270 600,00 324 720,00

Specificația tehnică: Crupă. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. 
HG nr. 520 din 22.06.2010

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: SRL Steviprod

Arpacaș de orz 
mărunt kg 41 000,00 6,60 7,92 270 600,00 324 720,00

Specificația tehnică: Crupă. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. 
HG nr. 520 din 22.06.2010

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: SRL Steviprod

Paste făinoase kg 26 500,00 8,27 9,92 219 155,00 262 880,00

Specificația tehnică: Paste făinoase scurte în asortiment. HG nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Ce-
rințelor ,, Produse de panificație și paste făinoase”. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 

luni de la data livrării.

Țara de origine: Republica Moldova; Producătorul: ÎI Ciresar-Stefanica

Zahăr kg 20 000,00 12,94 13,97 258 800,00 279 400,00

Specificația tehnică:Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 
luni de la data livrării.HG nr. 520 din 22.06.2010

Țara de origine: Republica Moldova, Polonia; Producătorul: SRL Sudzucker-Moldova, Krajowa Spolka Cukrowa 
SA Werbkowicw-Krasnystaw

TOTAL 1 748 
195,00

2 066 800,00

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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La data de 12.04.2022 SRL „Delmix Prim” a înaintat demersul nr. 80/2022, prin care aduce la cunoștința Grupului de lu-
cru că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de Contractul nr. 8 LD din data de 03.01.2022  
pentru loturile „Crupe de porumb” - cantitatea de 27 000, 00 kg din totalul de 43 000,00 kg; „Crupe de orz” - cantitatea 
de 24 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; „Crupe de grâu” - cantitatea de 21 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; 
„Arpacaș de orz” - cantitatea de 27 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; „Paste făinoase” - cantitatea de 21 490, 00 
kg din totalul de 26 500,00 kg, atribuit drept rezultat a desfășurării procedurii LD nr. MD-1635929983403 din data 
de 10.12.2021, având ca obiect „Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)” și solicită rezoluțiunea 
parțială din motivul creșterii prețurilor cu 25 % - 100 % din momentul încheierii contractului și până în prezent, fapt 
ce atrage pierderi financiare colosale și riscul de faliment. Și anume:

Analizând argumentele descrise, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis un răspuns prin care a  informat 
SRL „Delmix Prim”, conform prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, „operatorul economic execută necondițio-
nat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform 
legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.”

Prin urmare, solicitarea indicată în demers nu pot fi acceptată sau satisfăcută de către autoritatea contractantă.

Suplimentar, s-a comunicat, potrivit prevederilor art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015, contractele de achiziții publice/
acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, însă cu condiția că modi-
ficarea nu afectează natura generală a contractului sau esența ofertei.

Totodată, volatilitatea prețurilor nu constituie un impediment justificator care ar exonera operatorul economic de la 
executarea obligațiilor contractuale, ori la data formării prețului și ulterioara încheiere a contractului, situația descrisă 
nu exista, astfel încât, urma să se asigure că dispune de întreg stocul bunurilor ofertate pentru achiziționare, la data 
semnării contractului. 

Prin urmare, raportând la prezentul caz cele invocate, nu se poate aprecia că modificarea a devenit necesară urma-
re a unor circumstanțe pe care un operator economic care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Or, 
prevederile pct. 12.2 al contractelor de achiziții publice sus menționate, expres statuează că „părțile contractante au 
dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției 
unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului”.

Mai mult ca atât, conform prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea obligației 
debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului 
nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunii și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022 
operatorului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: 
calculul variațiilor prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum 
că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea 
lanțului de aprovizionare, provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, Administrația Națională a Penitenciarelor a înregistrat la 22.04.2022 scrisoarea nr. 86/2022 prin care 
SRL „Delmix Prim” a solicitat repetat rezoluțiunea contractelor, anexând 2 oferte de preț a bunurilor contractate, aces-
te fiind lipsite de orice argumentare și justificare.

În această ordine de idei, în temeiul pct. 8.2, lit. (a) din contractul menționat „Cumpărătorul are dreptul la rezoluțiune în 
cazul refuzului Vânzătorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul contract” și alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil 
al RM „dacă există un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o contra-
prestație, autoritatea contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”, 
autoritatea contractantă a decis prin decizia nr. MD-1635929983403/002 din 10.05.2022 inițierea rezoluțiunii parțiale 
unilaterale a contractului nr. 8LD din data de 03.01.2022 pentru loturile „Crupe de porumb” - cantitatea de 27 000, 00 
kg din totalul de 43 000,00 kg; „Crupe de orz” - cantitatea de 24 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; „Crupe de grâu” - 
cantitatea de 21 000, 00 kg din totalul de 41 000,00 kg; „Arpacaș de orz” - cantitatea de 27 000, 00 kg din totalul de 41 
000,00 kg; „Paste făinoase” - cantitatea de 21 490, 00 kg din totalul de 26 500,00 kg;
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La data de 11 mai 2022, autoritatea contractantă a transmis spre aprobare în adresa Agenției Achiziții Publice decizia, 
darea de seamă și anunțul privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. 08 LD din 03.01.2022.

Operatorul economic a fost informat despre rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului și respectiv despre reține-
rea garanției de bună execuție în valoare de 5 % din valoarea loturilor neexecutate. 

Ulterior, la data de 26 mai 2022, în adresa ANP a parvenit demersul operatorului economic SRL „Delmix Prim”, prin 
care solicită retragerea intervențiilor nr. 80/2022 din 12.04.2022 și nr. 86/2022 din 22.04.2022, privind rezoluțiunea 
contractului, garantând livrarea în continuare a bunurilor conform prevederilor contractuale.

Prin urmare, ghidându-se de art. 316 alin. (5) din Codul civil, care stipulează că „orice modificare adusă unui act juridic 
trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act” subsumat cu art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la 
achiziții publice, care prevede că „contractele de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă 
din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și 
intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreri-
ile regionale ale Ministerului Finanțelor”, având în vedere că Declarația de rezoluțiune parțială unilaterală nr. 1DR/8LD 
din 10.05.2022, deocamdată nu a fost înregistrată la Trezorerie - condiție obligatorie de valabilitate a acesteia, gru-
pul de lucru pentru achiziții al ANP a examinat solicitarea operatorului economic privind revocarea deciziei nr. MD-
1635929983403/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, atribuit în baza decizie 
grupului de lucru nr.  MD-1635929983403/001 din 21 decembrie 2021.

 Pentru luarea deciziei, grupul de lucru a efectuat un studiu al prețurilor medii de consum actuale, raportându-le la 
rata inflației, care în trimestrul I 2022, a continuat, cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat de BNM (a se vedea 
Raportul asupra inflației nr. 1, 2022), traiectoria ascendentă începută în anul 2021. Astfel, rata anuală a inflației s-a 
majorat de la 13,9 la sută în luna decembrie 2021, până la 22,2 la sută în luna martie 2022 (a se vedea Raportul asupra 
inflației nr. 2, mai 2022). Astfel, se prognozează majorarea semnificată a prețului estimativ al bunurilor ce urmează a 
fi achiziționate ca urmare a rezoluțiunii parțiale a Contractului nr. 8 LD din data de 03.01.2022, Or, conform progno-
zelor BNM, ritmul anual al inflației de bază va avea o tendință ascendentă până în trimestrul I al anului 2023, ulterior 
diminuându-se spre sfârșitul perioadei de prognoză. Rata anuală a prețurilor produselor alimentare va continua să 
crească până în trimestrul III al anului 2022 și, începând cu finele anului 2022, se va diminua semnificativ pentru restul 
perioadei de prognoză (a se vedea Raportul asupra inflației nr. 2, mai 2022).  

Astfel, pornind de la principiiile „utilizării eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităţilor contractante” 
și „proporţionalității”, reglementate în art. 7 lit. a) și i) din Legea nr. 131/2015, grupul de lucru a considerat rațional și 
oportun acceptarea demersului SRL „Delmix Prim” prin revocarea deciziei nr. MD-1635929983403/002 din 10.05.2022 
privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, fapt ce va asigura aprovizionarea sistemului administrației pe-
nitenciare cu bunurile preconizate pentru întreg an bugetar, precum și evitarea asumării unor angajamente bugetare 
majorate, dacă s-ar respinge acest demers, având în vedere prognoza indicelui prețurilor de consum. 

Cu toate acestea, pentru perioada nelivrată la executarea contractului, grupul de lucru va calcula și aplica penalități 
de întârziere, propozițional loturilor întârziate. 

În rezultat, grupul de lucru al ANP a decis:

1.  Revocarea deciziei nr. MD-1635929983403/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contrac-
tului nr. 8 LD din 03.01.2022.

2. Revocarea aplicării sancțiunii răspunderii materiale pentru refuzul de a livra bunurile, cu reținerea garanției de 
bună executare în valoare de 5 % din valoarea loturilor neexecutate.

3. Revocarea întreprinderii acțiunilor ce presupun includerea SRL „Delmix Prim” în ,,Lista de interdicție a operatorilor 
economici”.

4. Calcularea și aplicarea penalității de întârziere pentru perioada nelivrată la executarea contractului, propozițional 
loturilor întârziate.

[Примечания]
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Anunț
 privind revocarea deciziei de rezoluțiune parțială unilaterală a contractului de achiziții publice nr. 3 COP din 

09.03.2022

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/003 din 27.05.2022 
Zahăr pentru anul 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri  
Obiectul achiziției Zahăr pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 453 703,70
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1644412753577 
Link-ul:https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1644412753577 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:01.02.2022
Data și referința publicărilor anterioare în JOUE pri-
vind proiectul la care se referă anunț

-

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

Tipul contractului de achiziție Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție

28.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL ,,Delmix Prim”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 3 COP
Data: 09.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 452 900,00 lei
Inclusiv TVA:  489 132,00 lei
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Revocarea deciziei de rezoluțiune unilaterală a contractului
Temeiul juridic - Art. 316 alin. 5 Codul Civil al Republicii Moldova „Orice modificare adusă unui act 

juridic trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act.” 

- Art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la achiziții publice, care prevede 
că „contractele de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se 
alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezo-
reriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau 
la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile 
regionale ale Ministerului Finanțelor.

Creşterea prețului în 

urma modificării 

-

Modificarea anterioară a 
contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru 

Rezoluțiunea unilaterală a contractului nr. 3 COP din 09.03.2022.

Contractul a fost micșorat cu 489 132,00 lei inclusiv TVA prin decizia nr. ocds-
b3wdp1-MD-1644412753577/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea unilaterală 
a contractului. 

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Înainte:

Lotul  „Zahăr”

Conform

contractului, 
kg

Cantitate 

livrată, kg

Conform 
modificării,

kg

Suma conform contrac-
tului 

per lot, lei

Sumă 

achitată,

lei cu TVA

Suma după modificare

per lot,lei

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

35 000,00 0 -35 
000,00

452 
900,00

489 
132,00 0,00 -452 

900,00 -489 132,00

Total suma rezoluționată -452 
900,00 -489 132,00

Achitat 0,00 lei cu TVA

Sumă rămasă pe contract 0,00 lei cu TVA
După: 

Nr.

lot

Denumirea mărfii
Canti-

tatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei

Fără

TVA

Cu

TVA

Fără

TVA

Cu

TVA

1.
Zahăr

Cod CPV: 15831000-2
35 000 kg 12,94 13,98 452 900,00 lei 489 132,00 lei
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Specificaţia Tehnică:

Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni 

de la data livrării. HG nr.520 din 23.06.2010.

Livrarea: La solicitare în intervalul martie - noiembrie 2022. Timpul de livrare: luni-vineri ora 8:00-16:00. Adresa: mun. 
Chișinău, str. Petricani 88.

Producătorul – Sudzucker Moldova SRL; Solicitant – ICS Moldova Zahăr SRL. 

Ţara de origine – Republica Moldova, Diverse.

                                                                       TOTAL 452 900,00,00 lei 489 132,00 lei
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 12.04.2022 SRL „Delmix Prim” a înaintat demersul nr. 80/2022, prin care aduce la cunoștința Grupului de lucru 
că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de Contractul nr. 3 COP din 09.03.2022, atribuit drept 
rezultat al desfășurării procedurii COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1644412753577, având ca obiect, „Zahăr pentru anul 2022” 
și solicită rezoluțiunea din motivul creșterii prețurilor cu 25 % - 100 % din momentul încheierii contractului și până în prez-
ent, fapt ce atrage pierderi financiare colosale și riscul de faliment. Și anume:

Analizând argumentele descrise, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis un răspuns prin care a  informat SRL 
„Delmix Prim”, conform prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, „operatorul economic execută necondiționat clau-
zele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate şi prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislației şi 
clauzelor contractului de achiziții publice.”

Prin urmare, solicitarea indicată în demers nu pot fi acceptată sau satisfăcută de către autoritatea contractantă.

Suplimentar, s-a comunicat, potrivit prevederilor art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015, contractele de achiziții publice/acor-
durile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, însă cu condiția că modificarea nu 
afectează natura generală a contractului sau esența ofertei.

Totodată, volatilitatea prețurilor nu constituie un impediment justificator care ar exonera operatorul economic de la execu-
tarea obligațiilor contractuale, ori la data formării prețului și ulterioara încheiere a contractului, situația descrisă nu exista, 
astfel încât, urma să se asigure că dispune de întreg stocul bunurilor ofertate pentru achiziționare, la data semnării con-
tractului. 

Prin urmare, raportând la prezentul caz cele invocate, nu se poate aprecia că modificarea a devenit necesară urmare a 
unor circumstanțe pe care un operator economic care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Or, prevederile 
pct. 12.2 al contractelor de achiziții publice sus menționate, expres statuează că „părțile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției unor circumstanțe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Mai mult ca atât, conform prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea obligației de-
bitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se 
putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunii și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022 operato-
rului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: calculul variațiilor 
prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum că executarea contrac-
tului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea lanțului de aprovizionare, 
provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, Administrația Națională a Penitenciarelor a înregistrat la 22.04.2022 scrisoarea nr. 86/2022 prin care SRL 
„Delmix Prim” a solicitat repetat rezoluțiunea contractelor, anexând 2 oferte de preț a bunurilor contractate, aceste fiind 
lipsite de orice argumentare și justificare.

În această ordine de idei, în temeiul pct. 8.2, lit. (a) din contractul menționat „Cumpărătorul are dreptul la rezoluțiune în cazul 
refuzului Vânzătorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul contract” și alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil al RM „dacă 
există un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o contraprestație, autoritatea 
contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”, autoritatea contractantă a 
decis prin decizia nr. Ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/002 din 10.05.2022 inițierea rezoluțiunii unilaterale a Contractului 
nr. 3 COP din 09.03.2022.
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La data de 11 mai 2022, autoritatea contractantă a transmis spre aprobare în adresa Agenției Achiziții Publice decizia, darea 
de seamă și anunțul privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului nr. 3 COP din 09.03.2022.

Operatorul economic a fost informat despre rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului și respectiv despre reținerea 
garanției de bună execuție în valoare de 5 % din valoarea contractului.

Ulterior, la data de 26 mai 2022, în adresa ANP a parvenit demersul operatorului economic SRL „Delmix Prim”, prin care 
solicită retragerea intervențiilor nr. 80/2022 din 12.04.2022 și nr. 86/2022 din 22.04.2022, privind rezoluțiunea contractului, 
garantând livrarea în continuare a bunurilor conform prevederilor contractuale.

Prin urmare, ghidându-se de art. 316 alin. (5) din Codul civil, care stipulează că „orice modificare adusă unui act juridic tre-
buie să îmbrace forma stabilită pentru acel act” subsumat cu art. 74 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 cu privire la achiziții 
publice, care prevede că „contractele de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de 
stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la 
data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Minis-
terului Finanțelor”, având în vedere că Declarația de rezoluțiune parțială unilaterală nr. 1DR/3COP din 10.05.2022, deocam-
dată nu a fost înregistrată la Trezorerie - condiție obligatorie de valabilitate a acesteia, grupul de lucru pentru achiziții al 
ANP a examinat solicitarea operatorului economic privind revocarea deciziei nr. Ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/002 
din 10.05.2022 privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, atribuit în baza decizie grupului de lucru nr. Ocds-
b3wdp1-MD-1644412753577/001 din 28.02.2022.

 Pentru luarea deciziei, grupul de lucru a efectuat un studiu al prețurilor medii de consum actuale, raportându-le la rata 
inflației, care în trimestrul I 2022, a continuat, cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat de BNM (a se vedea Raportul 
asupra inflației nr. 1, 2022), traiectoria ascendentă începută în anul 2021. Astfel, rata anuală a inflației s-a majorat de la 13,9 
la sută în luna decembrie 2021, până la 22,2 la sută în luna martie 2022 (a se vedea Raportul asupra inflației nr. 2, mai 2022). 
Astfel, se prognozează majorarea semnificată a prețului estimativ al bunurilor ce urmează a fi achiziționate ca urmare a 
rezoluțiunii parțiale a Contractului nr. 3 COP din data de 09.03.2022. Or, conform prognozelor BNM, ritmul anual al inflației 
de bază va avea o tendință ascendentă până în trimestrul I al anului 2023, ulterior diminuându-se spre sfârșitul perioadei 
de prognoză. Rata anuală a prețurilor produselor alimentare va continua să crească până în trimestrul III al anului 2022 și, 
începând cu finele anului 2022, se va diminua semnificativ pentru restul perioadei de prognoză (a se vedea Raportul asu-
pra inflației nr. 2, mai 2022).  

Astfel, pornind de la principiile „utilizării eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante” și „pro-
porționalității”, reglementate în art. 7 lit. a) și i) din Legea nr. 131/2015, grupul de lucru a considerat rațional și oportun ac-
ceptarea demersului SRL „Delmix Prim” prin revocarea deciziei nr. Ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/002 din 10.05.2022 
privind rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului, fapt ce va asigura aprovizionarea sistemului administrației peniten-
ciare cu bunurile preconizate pentru întreg an bugetar, precum și evitarea asumării unor angajamente bugetare majorate, 
dacă s-ar respinge acest demers, având în vedere prognoza indicelui prețurilor de consum. 

Cu toate acestea, pentru perioada nelivrată la executarea contractului, grupul de lucru va calcula și aplica penalități de 
întârziere, propozițional loturilor întârziate. 

În rezultat, grupul de lucru al ANP a decis:

1.  Revocarea deciziei nr. Ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/002 din 10.05.2022 privind rezoluțiunea unilaterală a contrac-
tului nr. 3 COP din 09.03.2022.

2. Revocarea aplicării sancțiunii răspunderii materiale pentru refuzul de a livra bunurile, cu reținerea garanției de bună 
executare în valoare de 5 % din valoarea contractului.

3. Revocarea întreprinderii acțiunilor ce presupun includerea SRL „Delmix Prim” în ,,Lista de interdicție a operatorilor eco-
nomici”.

4. Calcularea și aplicarea penalității de întârziere pentru perioada nelivrată la executarea contractului, propozițional lotu-
rilor întârziate.

[Примечания]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
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Model - tip

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 06, din ”09” iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon (0237) 2-71-25
Număr de fax (0237) 2-29-89
E-mail oficial primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet Straseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristian Șaptefrați

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de extindere a sistemului de iluminat stradal în 

mun. Strășeni, et. 3.
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 889 814,00 lei MD
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Ocds-b3wdp1-MD-1559831365542

Link:  https:// mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1559831365542

Data publicării anunțului de participare 06.06.2019
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1559831365542
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1559831365542
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Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Nr. 17 din 02.07.2019

Denumirea operatorului economic SRL ”Instel Prim”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 79 

Data:  04.07.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 670 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 5 604 000,00 MDL
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 31.07.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului □  

Modificarea termenului de executare/livrare/prestare

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76, alin. (7) , pct. 2), lit. a;b;c din Legea nr. 131/2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Total:  6 138 495,00 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de valabilitate al contractului – 
pînă la 31.07.2022

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): 

Lucrările inițial contractate sunt deja îndeplinite în mare parte, calitativ și în termen.

În procesul de executare a lucrărilor s-a stabilit că caietul de sarcini conține omisiuni iar volumele stabilite în el nu 
corespund volumelor de lucrări prevazute în proiectul de execuție.

Astfel, conform proiectului de execuție, lungimea liniei de conductor SIP este - 25,49 km. și corpuri de iluminat - 403 
buc., pe cînd în caietul de sarcini a fost indicat - 23,80 km. de cablu SIP și corpuri de iluminat - 362 buc. 

Grupul de lucru ține cont de necesitatea respectării condițiilor proiectului pentru funcționarea deplină a sistemului 
de iluminat și ca urmare, îndeplinirea condițiilor contractuale (descriere detaliată în pct. VI). Contractarea lucrărilor 
suplimentare, neprevazute inițial, tehnico - ingineresc sînt indinspensabil legate de obiectul lucrărilor iar fără ele 
obiectul nu poate fi executat în întregime și dat în expluatare. Petru executarea calitativă a proiectului, precum și 
pentru ca acesta să-și atingă scopul și menirea socială, lucrările menționate în prezenta dare de seama urmează a fi 
executate, acestea fiind indispensabile din punct de vedere tehnic și tehnologic de obiectul de baza a contractului 
încheiat initial.
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III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În fapt, 

Grupul de lucru a stabilit că caietul de sarcini întocmit de proiectant nu corespunde volumelor de lucrari prevazute 
în proiectul de execuție. Conform proiectului de execuție, lungimea liniei de conductor SIP este - 25,49 km. și corpuri 
de iluminat - 403 buc., deși în caietul de sarcini a fost indicat - 23,80 km. de cablu SIP și corpuri de iluminat - 362 buc. 

Despre faptul omiterii volumelor respective se vor lua măsurile de rigoare conform legislației muncii.         

Grupul de lucru consideră strict necesare, pentru îndeplinirea contractului, executarea lucrarilor suplimentare ne-
prevazute initial - care nu depășeste pragul valoric de 15% din valoarea contractului, iar lucrările se fac conform 
catalogului de prețuri deja contractat (prețurile nu se modifică).

Modificarile necesare de a fi operate nu schimbă obiectul contractului, deci nu afectează natura generală a contract-
ului, și doar astfel se va face posibil respectarea proiectului autorizat de execuție a lucrărilor.

Totodata, menționăm, că operatorul economic nu poate fi schimbat nici din punct de vedere tehnic, întrucît mate-
rialele și echipamentele nu întotdeauna pot fi compatibile cu alte materiale de alte modele/brănduri, iar pe de altă 
parte deoarece acesta poartă raspundere pentru conectarea rețelelor de tensiune a iluminatului stradal. Prin urmare, 
se creeaza imposibilitatea divizării volumelor prin prisma legii calitații în construcții. 

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 09.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea teremnului de valabilitate:

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. şi data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

Termenul 
de vala-

bilitate al 
contractu-

lui
SRL ”Instel Prim” Autohton 70 09.06.2022 445 412,50 534 495,00 31.07.2022

Conducătorul grupului de lucru:

PRIMAR al mun. STRĂȘENI  ________________________ Valentina CASIAN  
                                                                                                    (Semnătura)

          L.Ș

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



233

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  
Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile 
în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexa-
tă în cadrul procedurii în Sistemul Informațional Automati-
zat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achi-
ziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de 
transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în 
baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

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

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 38420000-
5 LOT  1 Calculator de debit a gazelor natu-

rale 18 buc. Сonform Caietu-
lui de sarcini 2 264 976,00

2 38420000-
5 LOT  2* Calculator de debit a gazelor natu-

rale 7 buc. Сonform Caietu-
lui de sarcini 880 824,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 3 145 800,00

*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.achizitii.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, 
în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de 
furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; 
în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste in-
formații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata con-
tractului și, în măsura în care este posibil, data înce-
perii livrării.

Termenul de livrare - Trim.  III - IV a.2022

Contractul intră în vigoare din momentul semnării 
și este valabil până la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

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

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea can-
didaturilor sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achi-
ziție pentru contractul sau contractele respective 
(dacă este cunoscută) Trim. II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea 
anunțului sau a anunțurilor de participare pentru 
contractul (contractele) la care se referă anunțul de 
intenție

 

Trim. II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se acceptă de-
punerea electronică a ofertelor sau a 
cererilor de participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul de co-
menzi electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta facturarea elec-
tronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile electroni-
ce.

(DA/NU)

Alte informații:

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

iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru                                                                                     L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitate contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia  
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md 

documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în Sistemul Informațional Automatizat 
Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția impli-
că ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39341000-4

Livrarea regulatoarelor de 
presiune cu kiturilor de men-

tenanță și utilajului de filtrare/
separare gaze naturale

buc.
Сonform Caietu-

lui de sarcini 4 315 563,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 4 315 563,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                                       

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.achizitii.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul 
lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de 
prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul 
este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru 
fiecare lot.

0101000

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

Termenul de livrare –
Trim. III - IV a. 2022
Contractul intra în vigoare din momentul 
semnării și este valabil până la executarea 
integrală a obligațiilor de către Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractu-
lui, după caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidatu-
rilor sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pen-
tru contractul sau contractele respective (dacă este cunos-
cută)

Trim. II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului 
sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contrac-
tele) la care se referă anunțul de intenție

 
Trim. II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se ac-
ceptă depunerea electronică 
a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul de 
comenzi electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile elec-
tronice.

(DA/NU)

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

iunie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul 

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

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru                                                                                                   L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  
Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesa-
tă documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturi-
lor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire este 
anexată în cadrul procedurii în Sistemul Informațional 
Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA 
RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activita-
te (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA 

1 32441000-6

Achiziționarea de echipamente 
pentru automatizarea părții lini-
are a GM și branșamentelor spre 

SDG

 13 buc. Сonform Caietului 
de sarcini 830 000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 830 000,00

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

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

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                                       
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucră-
rilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în 
loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

callto:+373%2022%20300%20405
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractu-
lui și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termenul de livrare
Trim. III - IV a. 2022
Contractul intra în vigoare din momentul semnării 
și este valabil până la executarea integrală a obli-
gațiilor de către Parți.

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

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este 
cunoscută)

Trim. II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anun-
țului sau a anunțurilor de participare pentru contractul 
(contractele) la care se referă anunțul de intenție

 
Trim. II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se acceptă 
depunerea electronică a ofertelor 
sau a cererilor de participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta facturarea electro-
nică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile electronice. (DA/NU)
Alte informații:

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

iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru 

                                                                                L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  
Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia 

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesa-
tă documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturi-
lor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire este 
anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațional 
Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA 
RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activita-
te (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA 

1 31120000-3 Generatoare pentru alimentarea 
electrică autonomă (10 kwt) 6 buc. Сonform Caietului de 

sarcini (anexa 1) 578 170,0

2 31120000-3 Generatoare pentru alimentarea 
electrică autonomă (30 kwt) 1 buc. Сonform Caietului de 

sarcini (anexa 2) 239 080,0

Valoarea estimativă totală fără TVA: 817 250,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                                       
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, 
ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bu-
nurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare lot. 0101000

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termenul de livrare – 
Trim. III - IV a. 2022
Contractul intră în vigoare din momentul sem-
nării și este valabil până la executarea integrală 
a obligațiilor de către Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractu-
lui, după caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidatu-
rilor sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pen-
tru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscu-
tă)

Trim. II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului 
sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul de intenție

 Trim. II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se acceptă 
depunerea electronică a oferte-
lor sau a cererilor de participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul de co-
menzi electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta facturarea elec-
tronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile electro-
nice.

(DA/NU)

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție iunie  2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu este cazul 

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru                                                                           L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 21 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  
Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md
Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia 

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi ac-
cesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în Sistemul  Informațional Automatizat Re-
gistrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de trans-
port al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Li-
cenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA 

1 38432210-7

Echipamentul pentru determina-
rea 

componentei chimice a gazelor / 
Cromatograf de laborator

1 buc. Сonform Caietului de 
sarcini 3 207 800,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 3 207 800,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț                                      

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucră-
rilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în 
loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

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

Termenul de livrare

 Trim. IV a. 2022

Contractul intră în vigoare din momentul 
semnării și este valabil până la executarea 
integrală a obligațiilor de către Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după 
caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a 
ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru con-
tractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Trim. II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se re-
feră anunțul de intenție

 Trim. II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de parti-
cipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accepta 
facturarea elec-
tronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în 
cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 23 din 15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  
Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Litcan E tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

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

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

www.achizitii.md, documentația de atribuire este 
anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațional 
Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA 
RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport 
al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria 
AA numărul 064596 din 10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Lot Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea esti-
mată, lei 
fără TVA 

1 LOT  1 38424000-3

Furnizarea traduc-
toarelor de presiune, 

presiune diferențială și 
temperatură

60 buc.
Сonform 

Caietului de 
sarcini

8 205 613,64

2 LOT  2* 38424000-3

Furnizarea traduc-
toarelor de presiune, 

presiune diferențială și 
temperatură

28 buc.
Сonform 

Caietului de 
sarcini

3 829 286,36

Valoarea estimativă totală fără TVA: 12 034 900,00 2 451 793,00

*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

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

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

Da □

callto:+373%2022%20300%20405
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mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor 
acte administrative Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț   □                       

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în ca-
zul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau 
de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care con-
tractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate 
pentru fiecare lot.

0101000

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

Termenul de livrare – Trimestru IV  a.2022 

Contractul întra în vigoare din momentul semnării și 
este valabil până la executarea integrală a obligațiilor 
de către Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, 
după caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor 
sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Trimestru II a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau 
a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție Trimestru II a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se ac-
ceptă depunerea electronică 
a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sis-
temul de comenzi 
electronice;

(DA/NU)

 c) se va accepta fac-
turarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plăți-
le electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

iunie  a. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
Nu □

Da □
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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

Conducătorul grupului de lucru 

     

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   15.06.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-388, 022-436-347

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ /lucrărilor
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

LOT 1 Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2.

https://achizitii.md
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1.1
44

16
00

00
-9

Element a canalelor de aer fierbinte 
ТГМ – 96Б Nr.2

( 242826 – nr. desenului tehnic de exe-
cuție)

2

Conform Caietului 
de Sarcini, Anexei 
nr.1 (desen tehnic 
08.9050.013) și Ane-
xei nr.2 (deviz de 
cheltuieli nr.1 și nr.2).

4 350 000

1.2

Element a canalelor de aer fierbinte 
ТГМ – 96Б Nr.2

( 231410 – nr. desenului tehnic de exe-
cuție)

2

1.3

Element a canalelor de aer fierbinte 
ТГМ – 96Б Nr.2

( 242827 – nr. desenului tehnic de exe-
cuție)

2

1.4

Element a canalelor de aer fierbinte 
ТГМ – 96Б Nr.2

( 242828 – nr. desenului tehnic de exe-
cuție)

2

1.5

Compensator 2400

(21ПГВУ242-76–nr. desenului tehnic 
de execuție)

2

1.6

Compensator 2400

(21ПГВУ243-76–nr. desenului tehnic 
de execuție)

2

1.7

50
72

00
00

-8 Schimbarea elementelor canalelor 
de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2. 12

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

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

Nu ■

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu ■

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:
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Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

15.06.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

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

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

Nu ■

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   31_din  16.05.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 
Persoana de contact Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic x

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri x        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Transformatoare de curent 330 kV (6 buc.) pentru SE 

Chișinău-330 kV
Anunțul de participare Nr.: - 

Data publicării: 01.03.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_16_3.pdf   

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 □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_16_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_16_3.pdf
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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: -
Pe cale electronică: -

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.229 din 28.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL „Electrocon”
IDNO 1003600025379  
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Maria Dragan, 19; tel: 0-22-
47-03-31; Fax:022-47-04-74; elconsm@yan-
dex.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu x      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 86  400,00 Euro fără 
TVA (1 739 594,88 Lei)

(oferta cea mai ridicată – 11 160 000,00 RUB 
fără TVA (3 734 016,00 Lei), 

oferta cea mai scăzută – 86 400,00 Euro fără 
TVA)

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Transformatoare de curent 330 
kV  pentru SE Chișinău-330 kV 31170000-8 6 buc. 86 din 

16.05.2022
103 680,00 Euro

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

tel:022-41-90-20
tel:022-41-90-20
mailto:elconsm@yandex.ru
mailto:elconsm@yandex.ru
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2. Alte informații:

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

Nu x        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 30.05.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-388, 022-436-347
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Onoi Victoria
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoe-
nergetic şi al gazelor naturale □

      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de restabilire a betonului asfaltic.
Anunțul de participare Nr: 21054743

Data publicării: 08.04.2022, ora 13:30.
Link:https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1649413482211

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 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

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. 86 din 18.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire “CREDO INDUSTRY”S.R.L.
IDNO 1003600100216

Date de contact 

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

Republica Moldova

mun. Chișinău, Strășeni, 

șos.Chișinăului, 4B. 

tel: 068223326

e-mail: credoindustryachizitii@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 □         

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

9 341 426,80 lei;

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

“CREDO INDUSTRY”S.R.L.
1 Lucrări de restabilire a be-

tonului asfaltic
45230000-

8
1 unitate nr.2022113 

din 30.05.2022

9 341 426,80

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr           .din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎM ”Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul 
transporturilor □

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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 Utilaj tehnologic
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 21.03.2022 ora 12:15
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/33714

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 58 din 04.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire „Ligacom” SRL
IDNO 1005600034838
Date de contact tel. 069032412, e-mail: ligacom@inbox.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

Lot 1: 1 512 000,00 lei, cu TVA - valoarea ofertei câștigătoare

               1 740 000,00 lei, cu TVA -  valoarea ofertei celei mai 
ridicate

Lot 2:  1 498 800,00 lei, cu TVA - valoarea ofertei câștigătoare

                 1 620 000,00 lei, cu TVA -  valoarea ofertei celei mai 
ridicate

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj tehnologic (Lot 
1, Lot 2) 42900000-5 7 buc 55 23.05.2022 3 010 800,00

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:
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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.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 105A din 15.06.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

  √ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri  √     

Servicii
Obiectul de achiziție RFQ_111 ANVELOPE DE VARĂ, ACUMULATOARE
Anunțul de participare Nr. 6

Data publicării: 25.01.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_6_0.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  √

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică  √ 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:

1 AUTO TYRES SRL
2 DAAC HERMES SA
3 EXIMOTOR SA

mailto:furnizor@premierenergy.md
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4 INTER GP GRUP SRL
5 OLMOSDON SRL

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. 37 din 25.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire EXIMOTOR SA
IDNO 100260003712
Date de contact 

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

anzea@mail.ru, eximotorsa2019@gmail.
com,+37368685429

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu √       

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

65.001,20 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma MDL, 
inclusiv TVA

Lotul 1 540418 - Anvelope 
185/75/R16 (4x4); 34631400-3 46 buc.

Contract 
3b27222 

din 
28.04.2022

62.401,44
Lotul 3 546273 - Anvelope 

215/55/R17 4x4 34631400-3 8 buc.

Lotul 6 546296 - Anvelope 
195/70/R15C 34631400-3 4 buc.

Lotul 7 543377 - Anvelope 
235/75/R15 34631400-3 10 buc.

Lotul 4 549057 - Anvelope 
215/60/R16 4x4 34631400-3 8 buc. Acord 

adițional 
3b28822 

din 
06.05.2022

15.600,00
Lotul 5 549057 - Anvelope 

215/65/R16 4x4 34631400-3 4 buc.

TOTAL ATRIBUIT 78.001,44 MDL
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:eximotorsa2019@gmail.com
mailto:eximotorsa2019@gmail.com
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Denumire DAAC Hermes SA

IDNO 1002600009035

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) info@daac-hermes.md +37322406231; +37378300377

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         

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

Nu √             

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu √       
 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

186.450,00 MDL fără TVA 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma MDL, inclusiv TVA

Lotul 2
543391-Anvelope 255/70/
R16 (4x4), indice de incarcare 
min.107(975)kg

34631400-3 66 buc.

Acord 
adițional 

3b28722 din 
05.05.2022

196.020,00

Lotul 8 540406 - Acumulator 60A 34631400-3 15 buc.
Contract 

3b27122 din 
28.04.2022

27.720,00

TOTAL ATRIBUIT MDL 223.740,00 MDL
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu √   

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:info@daac-hermes.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.106A din 15.06.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu aplica
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri √        

Obiectul de achiziție RFQ_121 IZOLATOARE DIN PORȚELAN ȘI STICLĂ
Anunțul de participare Nr. 12

Data publicării: 15.02.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_12_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
ELECTROCON SRL

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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. 55 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ELECTROCON SRL

IDNO 1003600025379

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

0 22 47 03 31

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           

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

Nu √              

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu √      
 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate 
și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribu-
irea contractului.

19.421,00 USD fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat 
unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, USD  inclusiv 
TVA

Lotul 7 541201 - IZOLATOR PS-70-E 44111511-6 1.700 buc. Contract 
2b28222 din 
04.05.2022

22.378,80

Lotul 10 549468 - IZOLATOR PSD-70-E 44111511-6 20 buc. 926,40

TOTAL ATRIBUIT 23.305,20 USD
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.108A din 15.06.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroe-
nergetic √  

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare) Nu aplica
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri √        

Obiectul de achiziție RFQ_133 CUTII DE CABLU SI CUTII DE DISTRIBUTIE
Anunțul de participare Nr. 21

Data publicării: 18.03.2022
Link:  
h t t p s : / / t e n d e r. g o v. m d / r o / s ys t e m / f i l e s /
bap/2014/bap_nr_21_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație Electronică  √   

Nr. oferte primite
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
Pe cale electronică:
HABSEV GRUP SRL 
ENERGCOMPLETCONS SRL 
De la operatori economici dintr-un alt stat:
TALLERES ELECTROMECÁNICOS L. PINAZO, S.A.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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. 60 din 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire HABSEV GRUP SRL 
IDNO 1006600038877

Date de contact 

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

ghabed@habsev.md,  +37322427933, mun. 
Chișinău str. .Uzinelor 90

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu √      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului. 49.354,00 EUR fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, EUR  
inclusiv 

TVA

Lotul 1  544784 - CUTIE DE CABLU CC/
BTV1/1200-400-2X00 31213100-3 9

Contract 
2b36522 din 
06.06.2022

10.670,40

Lotul 2  545259 - CUTIE DE CABLU CC/
BTV2/1200-400-2X00 31213100-3 8 18.316,80

Lotul 4  772609 - CUTIE DE DISTRIBUTIE 
CD/BTV-PTA-63-100 31213100-3 2 2.416,80

Lotul 5  772610 - CUTIE DE DISTRIBUTIE 
CD/BTV-PTA-160-250 31213100-3 23 27.820,80

TOTAL ATRIBUIT 59.224,80 EUR
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire ENERGCOMPLETCONS SRL 
IDNO 1003600153429
Date de contact 

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

priseajniuc@energcomplect.md info@energcomplect.md

+37367264440

+37322922430

Întreprindere mică sau mijlocie Da √           

mailto:ghabed@habsev.md
mailto:priseajniuc@energcomplect.md
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

 Nu √      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

6.573,00 EUR fără TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

Nu se aplica

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, EUR  
inclusiv 

TVA

Lotul 3 549314 - CUTIE DE CABLU CC/
BTV1/1200-400 31213100-3 7

Contract 
2b36322 din 
06.06.2022

7.887,60

TOTAL ATRIBUIT 7.887,60 EUR
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu √         

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.111A din 17.06.2022                  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante - ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate -  mun. Chișinău 
IDNO - 1003600015231
Adresa - str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax - 022 431 740
E-mail - furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet - https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact - Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri √        

Obiectul de achiziție Transformatoare de putere
Anunțul de participare Nr.: 7

Data publicării: 25.01.2022
Link:  hhttps://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_6_0.pdf

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

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici: 

ENERGCOMPLETCONS SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat:

SC TRAFOTECH SRL
Pe cale electronică: 2
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 28 din 20.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ENERGCOMPLETCONS SRL
IDNO 1003600153429
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău str. Uzinelor, nr. 21; Tel. 0-22-92-24-30

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

2.898.621,14 MDL
3.712.056,44 MDL

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Data estimata atri-
buirii  contractului

Suma, fara TVA, MDL

1
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 25/10/0,4KV 

EXT.
31170000-8 1 buc. 17.05.2022 31.593,62

2
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 400/10/0,4KV 

BRN
31170000-8 2 buc. 17.05.2022 222.612,17

3
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 63/10/0,4KV 

EXT.
31170000-8 1 buc. 17.05.2022 41.864,34

4
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 160/10/0,4KV 

EXT
31170000-8 24 buc. 17.05.2022 1.732.389,14

5
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 160/6/0,4KV 

EXT.
31170000-8 2 buc. 17.05.2022 141.915,26

6
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 100/10/0,4KV 

EXT
31170000-8 1 buc. 17.05.2022 51.693,11

7
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 250/10/0,4KV 

BRN
31170000-8 4 buc. 17.05.2022 362.755,97
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8
TRANSFORMATOR DE 
PUTERE 630/6/0,4KV 

BRN.
31170000-8 2 buc. 17.05.2022 313.797,53

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 112A  din_17.06.2022__                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante - ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate -  mun. Chișinău 
IDNO - 1003600015231
Adresa - str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax - 022 431 740
E-mail - furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet - https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact - Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Constructii metalice
Anunțul de participare Nr.: 12 din  04.02.2022

Data publicării: 08.02.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_10_2.pdf

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

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

ELECTROCON SRL

ENERTEH VS SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 13.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ENERTEH VS SRL
IDNO 1003600018830
Date de contact 

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

mun. Chișinău, bl. Moscovei 8, of. 16

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu□       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

1.325.403,83 MDL; 

1.383.464,58 MDL ; 

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

N/a

Denumire ELECTROCON SRL

IDNO 1003600025379

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Maria Dragan 19

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu□             

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □              

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

 2.156.231,28 MDL

 2.695.289,10 MDL

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

N/a
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, MDL 
inclusiv TVA

1 ELECTROD LEGARE LA PA-
MANT

34947100-8, 
44212300-2 12.000 buc. 2b29422 din 

11.05.2022 2.587.477,54 

2 SUPORT P/U PANOU DE EVI-
DENTA 3F (PILON SV105)

34947100-8, 
44212300-2 1 buc. 2b29522 din 

11.05.2022 330,04

3 CONSTRUC. METALICA PILON 
1,2UB-110-7 (2)

34947100-8, 
44212300-2 1 set 2b29522 din 

11.05.2022 31.683,40

4 CONSTRUCTIE METALICA 
X-89

34947100-8, 
44212300-2 1.000 buc. 2b29522 din 

11.05.2022 847.090.86 

5 CONSTRUCTIE METALICA 
PENTRU PILON UB-110-7 (07)

34947100-8, 
44212300-2 2 set. 2b29522 din 

11.05.2022 167.217,94

6
CONSTRUCTIE METAL. A 
PB35-2.1FARA COND. GARDA 
(circuit dublu)

34947100-8, 
44212300-2 15 set 2b29522 din 

11.05.2022 392.082,06 

7 CONSTRUCTIE METAL.A 
PB35-2 CU COND. GARDA

34947100-8, 
44212300-2 4 set 2b29522 din 

11.05.2022 152.080,31 

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. ___ din _________ 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 106 din 12.04.2022

și contractului de achiziții sectoriale № 126 din 27.04.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și ăncălțămintei speciale” - Numărul: CG-B-07/22

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 18100000-0

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 114 
(0101000);

9. Descrierea achiziției înainte şi după modificare: Termenul de livrare fiind de 30 de zile din momentul semnării 
comenzii. În urma modificării contractului № 106 din 12.04.2022 privind livrarea hainelor speciale și contractului № 
126 din 27.04.2022 privind livrarea încălțămintei speciale - termenul de livrare de 60 de zile din momentul semnării 
comenzii.

10. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractul rămâne neschimbată.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea termenului conform solicitării 
furnizorului și a Mențiunii MF № 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor.

12. Data deciziei de atribuire a contracului: № 20 din 21 martie 2022 și respectiv № 26 din 13 aprilie 2022.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene şi/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

14. Denumirea şi adresa organismului de supraveghere şi ale organismului de soluționare a contestațiilor 
şi, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

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

privind achiziționarea Echipamentului de protecție prin procedura de achiziție

licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: S.A.  “RED- NORD”

2. IDNO: 1003602006563

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md. achizitii@red-
nord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să parti-
cipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

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

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1

1 35113400-3 Scurtă termoizolantă un 608 195065

2 35113400-3 Pantaloni termoizolanți un 240 50400

Total 848 245465

Lotul 2

1 35113400-3
Salopetă reglementată 
tehnică (conform HG 
Nr.1289)

un 400 312000

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
mailto:achizitii@rednord.md
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Total 400 312000

Lotul 3

1 35113400-3 Salopetă un 786 242347

Total 786 242347

Lotul 4

1 35113400-3 Salopetă electrogazo-
sudor un 18 4950

Total 18 4950

Lotul 5

1 35113400-3

Încălțăminte de lucru de 
iarnă pentru personal 
operativ și operativ de 
reparație PT, LEA, FÎO

per 482 139380

Total 482 139380

Lotul 6

1 35113400-3
Încălțăminte de lucru 
de iarnă (Maiștri, șoferii 
etc)

per 276 55200

Total 276 55200

Lotul 7

1 35113400-3 Încălțăminte de lucru 
de iarnă (controlori) per 297 72269

Total 297 72269

Lotul 8

1 35113400-3

Încălțăminte de lucru 
de vară pentru personal 
operativ și operativ de 
reparație PT, LEA, FÎO

per 419 121162

Total 419 121162

Lotul 9

1 35113400-3
Încălțăminte de lucru 
de vară (Maiștri șoferii 
etc)

per 220 46200

Total 220 46200

Lotul 10

1 35113400-3 Încălțăminte de lucru 
de vară (controlori ) per 200 36666

Total 200 36666

Lotul 11

1 35113400-3 Manta impermeabilă un 266 29481

Total 266 29481

Lotul 12

1 35113400-3 Cizme impermeabile per 185 53496

Total 185 53496

Lotul 13
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1 35113400-3
Păpuci pentru femei 
(Îngrit. de încăperi ser. 
Metrologic)

per 32 1547

Total 32 1547

Lotul 14

1 35113400-3 Halat un 12 1760

Total 12 1760

Valoarea 
totală esti-

mativă
1361923

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la 
depozitul Beneficiarului în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ Obligativi-

tatea

Conform cerințelor specificate în 
caietul de sarcini

Toate documentele să fie semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii 
negociate), după caz:  Nu aplică.

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scădere 1%.
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18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț pe fiecare lot în 
parte şi corespunderea specificațiilor tehnice

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se alică 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
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Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: tranșa a doua 
în luna iunie 2022

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.06.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): Nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): nivelul 3 MD-111

36. Informația privind garanțiile solicitate: ________________________________________

37. Alte informații relevante: ____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea  furnizorului de Autoturn  prin  procedura de achiziție licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

8. Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 
   

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 34144000-8 Autoturn un 1 Conform caietului 
de sarcini 

1 200 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform caietului de sarcini Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

  Oligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică.

16. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pentru fiecare lot 
în parte şi corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Nu se aplică 
22.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

23.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  prin intermediul SIA “RSAP”.

24.Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 
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25.Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

28.Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu aplică

29.Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30.Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

31.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

32.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

33.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.06.2022

34.În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

35.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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36.Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

37.Informația privind garanțiile solicitate: ___---

38.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea  furnizorului de Maşină specială  analogic (BAХTA)   prin  procedura de achiziție 
licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

8. Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 
   

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 34144000-8 Mașină  specială 
analogic (BAХTA)  un 1 Conform caietului 

de sarcini 
1 500 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

tel:%2B373%20251%2024279
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12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform caietului de sarcini Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

  Oligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică.

16. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pentru fiecare lot 
în parte şi corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Nu se aplică 
22.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.
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23.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  prin intermediul SIA “RSAP”.

24.Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

25.Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

28.Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu aplică

29.Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30.Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

31.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

32.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:

33.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.06.2022

34.În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

mailto:contestatii@ansc.md
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depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

35.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

36.Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

37.Informația privind garanțiile solicitate: ___---

38.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea  furnizorului de Autovehicol cu 9 locuri prin  procedura de achiziție licitație de-
schisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ştefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

8. Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 
   

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

1 34144000-8 Autovehicol  cu  9 
locuri un 3 Conform caietului 

de sarcini 
1 800 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini.

tel:%2B373%20251%2024279
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12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform caietului de sarcini Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

  Oligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică.

16. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pentru fiecare lot 
în parte şi corespunderea specificației tehnice din caietul de sarcini.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Nu se aplică 
22.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.



288

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

23.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  prin intermediul SIA “RSAP”.

24.Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

25.Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană.

28.Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu aplică

29.Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30.Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

31.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

32.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

33.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.06.2022

34.În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

mailto:contestatii@ansc.md
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depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

35.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mon-
diale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

36.Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

37.Informația privind garanțiile solicitate: ___

38.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de proiectare şi construcţie a reţelelor de canalizare şi pluviale la 
baza Comrat şi racordarea lor la reţelele centrale a oraşului 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 

                                                       (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chişinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.mol-
delectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de refer-
ință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

1 45332000-3

Proiectarea şi con-
strucţia reţelelor de 
canalizare şi pluviale 
la baza Comrat şi ra-

cordarea lor la reţelele 
centrale a oraşului

m.p. 520
Conform caietului de 
sarcini și volumelor 
de lucrări

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 2 300  000.00
 
 
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant______________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

           (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului.                

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

           (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform anexei). Specificația tehni-
că asumată și confirmată prin aplicarea sem-
năturii electronice și/sau semnată și ștampi-
lată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre 
ofertant

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

3 Declarație privind experiența 
similară în domeniul de activi-
tate aferent obiectului contrac-
tului ce urmează a fi atribuit.

Original (conform anexei). Confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau sem-
nată și ștampilată de către ofertant. 

În declaraţie este necesar de a indica şi 
informaţia privind experienţa conform 
solicitărilor specificate în caietul de sarcini

Obligatoriu

4 Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului cu 
indicarea obligatorie a calificării 
personalului propriu-zis

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu
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5 Declarație privind dotările spe-
cifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

Declaraţie originală și Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se află în po-
sesia utilajelor, instalaţiilor și/sau echipamen-
telor necesare îndeplinirii contractului, aces-
tea fiind fie în dotare proprie, fie arendate

Obligatoriu

6 Grafic de îndeplinire a lucrărilor Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Certificat/Decizie de înregistra-
re a

întreprinderii/Extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

8 Certificat de efectuare sistema-
tică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

9 Documentaţia de deviz pentru 
îndeplinirea lucrărilor

Original. Confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

10 Certificate de garanţie Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

11 Declarația privind neîncadra-
rea în situațiile prevăzute de 
art. 16 alin (2) lit a) din Legea 
246/2017 cu privire la întreprin-
derea de stat și întreprinderea 
municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preţ

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Preţul ofertei 80%

2 Experiența similară 15%

3 Disponibilitatea personalului calificat 5%
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data] 26.07.2022

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                                         Ofer-
tele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  Str. Vasile Alecsandri 78

                   (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:  Nu

          (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:- 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  08.02.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.06.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
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Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

36. Informația privind garanțiile solicitat:  Nu se aplică

37. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat şi ştampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de 
plată.

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei
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        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.

Anexa 2

     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora __________________________________________                                                      

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

_______________________________________________________________________________

similare și de indicat adresa acestora)
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_______________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluţionare: ___________
___________________________________________________________________

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):

a) contractată - __________________________________________________________________________
____

b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
_______ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____________________
_________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susţine experienţa similară: ________________
______________________________________________________________

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la________________________________________

_______________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):     

II. 

Nr Denumirea
Unitatea 

de mă-
sură

Cant.
Pret,  

fără TVA

Suma

fără  TVA

Pret,  

cu TVA

Suma

cu  TVA

1

Lucrărilor de proiectare şi con-
strucţie a reţelelor de canaliza-
re şi pluviale la baza Comrat şi 
racordarea lor la reţelele cen-
trale a oraşului

m.p. 520

Total 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________
________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei
,                                                                                                   (suma în litere și în cifre)

III. Termen de executare a lucrărilor:_____________________________________________________

                                                      (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 4

_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 

 

Titlul achiziţiei: ______________________________________________________

 

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                                    (numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

 

în calitate de ofertant, la achiziţie ________________________________________, 

                                                         (denumirea achiziţiei)

 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 
respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării 
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu su-
biectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 
cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 
în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Data completării ________________________________

 

Operator economic ______________________________

           (semnătura)

 

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 104 P

privind achiziționarea RFQ_177 IZOLATOARE DIN PORȚELAN prin procedura de achiziție restrînsă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod
CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

Valoarea es-
timată MDL 
(se va indi-
ca pentru 

fiecare lot în 
parte)

Lotul 1 44111511-6
542631 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/7,5

buc. 50

ГОСТ 9984-85
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

14.000,00

Lotul 2 44111511-6
547011 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IOR-10/3,75

buc. 500

ГОСТ 9984-85
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

60.000,00

Lotul 3 44111511-6

547025 -
IZOLATOR DE TRECERE 
IPU-10/630-7,5 BAZA 

OVALA

buc. 400

ГОСТ 22229-83
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

81.000,00

Lotul 4 44111511-6
547023 -

IZOLATOR DE TRECERE 
IPU-10/2000-1250

buc. 10

ГОСТ 22229-83
ГОСТ 20454-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

52.000,00

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Lotul 5 44111511-6
800271 -

IZOLATOR DE SUPORT 
IO-10/3,75 I TIJA

buc. 70

ГОСТ 19797-85
ГОСТ 9984-85

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

17.000,00

Valoarea estimativă totală MDL 224.000,00 
MDL

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit;

10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an;

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica ;                                                                                                           

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica ;

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică;

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica;

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica;

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic; 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00;

- pe: [data]  22.07.2022; 
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19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile;

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution;.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica ;

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu apli-
ca; 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica; 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis la data de 17.06.2022 spre 
publicare pentru data 21.06.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000.
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31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica.

32. Alte informații relevante: nu aplica.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Directia Resurse 

Doroş Diana                                                                           __________ L.Ș
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 03 din  16.06.2022

privind achiziționarea Calculatoarelor de debit a gazelor naturale 
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea Calculatoarelor de debit a gazelor naturale» 

Nr. MTG-L-03/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informați-
onal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Lot Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitate de 

măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 38420000-5 LOT  1 Calculator de debit a 
gazelor naturale buc. 18 Сonform Caie-

tului de sarcini 2 264 976,00

2 38420000-5 LOT  2* Calculator de debit a 
gazelor naturale buc. 7 Сonform Caie-

tului de sarcini 880 824,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 3 145 800,00
 
 
 
 
*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

http://www.achizitii.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului: R.Moldova, mun.Chişinău, str. Vadul lui Vodă,155.

- Termenul de livrare – Trim.  III - IV a.2022.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea crite-
riului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru 
oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 
deservește  ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără 
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea 
ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confir-
mat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampi-
lată de către ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în ter-
men de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câști-
gătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.) Rechizitele 
bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” 
SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO:1003607010109;IBAN:MD-
95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 
Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu
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3
Demonstrarea eli-
gibilității de către 
ofertant/candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru parti-
ciparea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștam-
pilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătu-
ră electronică (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în si-
tuațiile prevăzute 
de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privi-
re la evitare a con-
flictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa 
nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Re-
gistrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

6 Informație gene-
rală:

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări efectuate în 
ultimii  
3 ani de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 
(trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se va 
aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri 
similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, 
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie 
egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.   

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea do-
cumentelor confirmative (copii contracte, acte de primire pre-
dare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

8
Demonstrarea ca-
pacității economice 
financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul 
public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabili-
tatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura electro-
nică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,în-
registrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și ștampilat de 
către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea confor-
mității bunurilor, 
identificată clar 
prin referire la spe-
cificații sau standar-
de relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică
Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tutu-
ror cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea documentelor 
doveditoare (catalog producător / broșuri/manual operațional.)

Obligatoriu

11

Declarație privind 
termen de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la livrare
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12 Garanția de bună 
execuție 5%

-transfer pe contul autorității. 
-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.
Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deser-
vește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, 
cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractu-
lui sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplica-
rea semnăturii a participantului (Cumpărătorul restituie garanția în 
termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - pre-
dare a mărfii fără obiecții). Rechizitele bancare pentru efectuarea 
transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad;  
IDNO: 1003607010109; IBAN:MD95VI022513100000003MDL;  
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502;  
TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă odată cu 
semnarea contrac-

tului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

19. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

  1

    Cel mai mic preț de ofertă  
    Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
V=Cmin/C1…n х 80 unde, 
V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2

Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achi-
ziții, se calculează în baza informației prezentată în Anexa 5.
Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
E= S1…n / Smax х 20 unde, 

   E – evaluare experienței similare, puncte; 
S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei; 
Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei; 
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

20
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60-90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării con-
tractului.

22. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP.

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

31.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației  
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
 al Uniunii Europene): nu

32. Alte informații relevante: 
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- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

 36.  Cerințe față de operatorii economici:

 - Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului HG212/2018 
(operatorii economici, interesați să indice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echi-
pamente electrice și electronice (EEE).

- Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Conducătorul grupului de lucru 

                                             L.Ș.

                  

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _____
__________________________________________________________________, prin proce-
dura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: ____________________________________________________________________

Subsemnatul,___________________________________, reprezentantul legal al _____________________________
____,
                                             (numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziț
ie________________________________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________________________
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Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare 

achiziționarea bunuri

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituția emitentă) 

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                           (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________ 

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                                                                       (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                        (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  fată de buget                            mii lei

12. RECHIZITE:
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DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

 

Nr

d/o
Obiectul contrac-

tului

Denumirea/numele cum-
părătorului/

Adresa
Preţul contractului

Data Contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________
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Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: Calculator de debit a gazelor naturale

Numărul: MTG-L-03/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr. d/o Denumirea bu-
nurilor solicitate

Un. de mă-
sură / Can-

titatea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată 
de către au-

toritatea con-
tractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Produ-
cătorul

Specificarea 
tehnică depli-
nă propusă de 
către ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lot 1
Calculator de 

debit a gazelor 
naturale

18 buc

Conform doc-
umentației 
de atribuire 
(caietului de 

sarcini)

Lot 2*
Calculator de 

debit a gazelor 
naturale

7 buc 

Conform doc-
umentației 
de atribuire 
(caietului de 

sarcini)
*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

______________________________________________________________________________

I. Examinând documentația de achiziție referitor la______________________________________

 ______________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului  
de achiziții este: _______________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________________ lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

 

III. Termeni de plata:_____________________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):_______________________zile
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V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)__________________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

Numele, prenumele și funcția  persoanei 

autorizate să reprezinte operatorul economic: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare achiziționarea bunuri

Specificația de preț:

Obiectul: Calculator de debit a gazelor naturale

Numărul : MTG-L-03/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o
Denumirea 

bunurilor soli-
citate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Preț 
unitar 

fără TVA

Preț 
unitar cu 

TVA

Suma 
fără TVA

Suma cu 
TVA Termen de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lot1
Calculator de 

debit a gazelor 
naturale buc 18        

lot2*
Calculator de 

debit a gazelor 
naturale buc 7 

Valoarea totală (lei fără TVA):

 
     

*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________



323

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 17 din  16.06.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 
– «Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță şi utilajului de filtrare/separare gaze 

naturale»

Nr. MTG-L-17/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațio-
nal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 39341000-4

Livrarea regulatoare-
lor de presiune cu 
kiturile de mente-

nanță şi utilajului de 
filtrare/separare gaze 

naturale

buc.
conform 

Caietului de 
sarcini

conform Caietului de sarcini 4 315 563,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selec-
ta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

http://www.achizitii.md
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3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă,155

- Termenul de livrare – Trim. III - IV a. 2022.

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerin-
ței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind valabi-
litatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește  ofertantul în valoare de 2,0% din 
suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai 
mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la con-
tul autorității contractante confirmat prin dispoziție de 
plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în ter-
men de 15 zile din momentul semnării Contractului cu 
câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achizi-
ții.) Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; ID-
NO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003M-
DL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBM-
D2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

3
Demonstrarea eligibili-
tății de către ofertant/
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare 
de bani, semnată și ștampilată de către operatorul eco-
nomic, confirmată prin semnătură electronică (Anexa 
nr. 2 la anunțul de participare).

Obligatoriu
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Cerințe de calificare

4

Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevă-
zute de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de 
interese

Original – completat integral, confirmată prin semnă-
tura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertanți. Anexa nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării per-
soanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie con-
firmată prin semnătura electronică și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completat integral, confirmată prin semnă-
tura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertanți. Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări efec-
tuate în ultimii 3 ani de 
activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 
(trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se va 
aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri  
similare cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, 
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate, să 
fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.                                                         

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative (copii contracte, acte de primire 
predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de buge-
tul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (va-
labilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) original confirmat prin semnă-
tura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și 
ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații 
sau standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea do-
cumentelor doveditoare (catalog producător / broșuri/
manual operațional.)

Obligatoriu

11

Declarație privind termen 
de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la livrare

12 Garanția de bună ex-
ecuție 5%

-transfer pe contul autorității  
-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.
Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deser-
vește  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, 
cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractu-
lui sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea 
semnăturii a participantului (Cumpărătorul restituie garanția în ter-
men de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare 
a mărfii fără obiecții).
Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO:1003607010109;I-
BAN:MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă odată cu 
semnarea contractului
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Oferta financiară

13 Oferta (cerere de partici-
pare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentația de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

   

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1      Cel mai mic preț de ofertă  

     Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-
lare de achiziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

E = S1…n / Smax х 20 unde, 

E – evaluare experienței similare, puncte;

S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;

Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai 
mare                 valoare, lei;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;    

20
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19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60-90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării con-
tractului

22. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

31.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
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32. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

- Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.
md . 

Conducătorul grupului de lucru 

                                               L.Ș.

                   

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _____
__________________________________________________________________, prin proce-
dura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul, _______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)
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Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituția emitentă) 

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 
______________________________________________________________________

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                             (denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                  (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  fată de buget                            mii lei
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12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul contrac-

tului

Denumirea/numele cumpă-
rătorului/

Adresa
Preţul contractului

Data Contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________



336

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze 
naturale 

Numărul : Nr. MTG-L-17/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunuri-
lor solicitate

Un. de mă-
sură / Can-

titatea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea con-

tractantă

Model/

marca/

Standarde 
de refe-

rință

Țara de 
origine

Producă-
torul

Specifica-
rea tehni-
că deplină 
propusă 
de către 
ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Livrarea regula-
toarelor de presiune 
cu kiturile de men-
tenanță și utilajului 

de 

filtrare/separare 
gaze naturale

 buc

Conform doc-
umentației de 

atribuire (caietu-
lui de sarcini)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1.________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ________________________
_____________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________ lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

 

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile
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V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze 
naturale 

Numărul : Nr. MTG-L-17/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma 
fără TVA

Suma 
cu TVA Termen de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Livrarea reg-
ulatoarelor 
de presiune 

cu kiturile de 
mentenanță 
și utilajului 

de 

filtrare/sep-
arare gaze 

naturale

buc conform Caie-
tului de sarcini

       

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 18 din  16.06.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Achiziționarea echipamentelor pentru automatizarea părții liniare a GM 

și branșamentelor spre SDG» 

Nr. MTG-L-18/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informați-
onal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor solici-

tate

Unitate 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referință

Valoarea estimată            
(lei fără TVA)

1 32441000-6

Echipamente pentru au-
tomatizarea părții liniare 
a GM și branșamentelor 

spre SDG

buc. 13 conform Caietului de sar-
cini 830 000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selec-
ta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

http://www.achizitii.md
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3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă,155

- Termenul de livrare – Trim. III - IV a. 2022.

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerin-
ței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind valabi-
litatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește  ofertantul în valoare de 2,0% din 
suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai 
mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la con-
tul autorității contractante confirmat prin dispoziție de 
plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în ter-
men de 15 zile din momentul semnării Contractului cu 
câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achizi-
ții.) Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; ID-
NO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003M-
DL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBM-
D2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu
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3
Demonstrarea eligibilită-
ții de către ofertant/can-
didat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare 
de bani, semnată și ștampilată de către operatorul eco-
nomic, confirmată prin semnătură electronică (Anexa 
nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind neînca-
drarea în situațiile prevă-
zute de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de 
interese

Original – completată integral, confirmată prin semnă-
tura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertanți. Anexa nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării per-
soanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii,

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie 
confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnă-
tura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertanți. Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări efec-
tuate în ultimii 3 ani de 
activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utli-
mii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț. 
Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui 
contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din 
valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte 
de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare 
decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexa-
rea documentelor confirmative (copii contracte, acte de 
primire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original 
confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și 
ștampilat de către ofertant

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații 
sau standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea do-
cumentelor doveditoare (catalog producător / broșuri/
manual operațional.)

Obligatoriu

11

Declarație privind termen 
de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la livrare
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12 Garanția de bună 
execuție 5%

-transfer pe contul autorității  

-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului fără TVA, cu termen de valabilita-
te nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin 
transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate 
prin aplicarea semnăturii a participantului (Cumpărăto-
rul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul 
semnării Actului de primire - predare a mărfii fără obiec-
ții).

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; ID-
NO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003M-
DL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBM-
D2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă odată cu 
semnarea contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de partici-
pare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1      Cel mai mic preț de ofertă  

     Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 

V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80
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2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-
lare de achiziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

E = S1…n / Smax х 20 unde, 

E – evaluare experienței similare, puncte;

S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;

Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai 
mare                 valoarea, lei;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;    

20

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60-90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.
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28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

30.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

31. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

32. Cerințe față de operatorii economici:

Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului HG212/2018 
(operatorii economici, interesați să indice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echi-
pamente electrice și electronice (EEE).

- Pentru detalii adresați-Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail:tender@moldovatransgaz.md 

Conducătorul grupului de lucru 

                                                       L.Ș.

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md


346

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Anexa nr. 1

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _____
__________________________________________________________________, prin proce-
dura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul, _______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)
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Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare 

achiziționarea bunuri

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________ 

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                               (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                       (denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                      (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,
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  inclusiv:  fată de buget                            mii lei

12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul contractului

Denumirea/numele 
cumpărătorului/

Adresa
Preţul contractului

Data Contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: Echipamente şi produse pentru automatizarea părții liniare a GM şi branşamentelor spre SDG

Numărul: Nr. MTG-L-19/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr. 
d/o

Denumirea bu-
nurilor solicitate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea con-

tractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Producă-
torul

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
propusă de 
către ofer-

tant
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Echipamente 
pentru auto-

matizarea părții 
liniare a GM și 

branșamentelor 
spre SDG

13 buc

Conform docu-
mentației de atri-
buire (caietului de 

sarcini)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

__________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de________________________________________ lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

 

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________
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VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele și funcția  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  ______________
_________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

Specificația de preț:

Obiectul: Echipamente şi produse pentru automatizarea părții liniare a GM şi branşamentelor spre SDG

Numărul: Nr. MTG-L-19/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Preț unitar 
fără TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma 
fără TVA

Suma cu 
TVA

Termen 
de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Echipamente pentru 
automatizarea părții 
liniare a GM și bran-

șamentelor spre SDG buc 13

       

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 19 din  16.06.2022

privind achiziționarea de bunuri prin procedura de achiziție:        

        Licitație deschisă – «Furnizarea Generatoarelor pentru alimentarea electrică autonomă» 

Nr. MTG-L-19/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațio-
nal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:,

Nr. 
ord Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estima-
tă            (lei fără 

TVA)

1 31120000-3
Generatoare pentru 

alimentarea electrică 
autonomă (10 kwt)

  buc. 6 conform Caietului 
de sarcini (anexa 1) 578 170,0

2 31120000-3
Generatoare pentru 

alimentarea electrică 
autonomă (30 kwt)

  buc. 1 conform Caietului 
de sarcini (anexa 2) 239 080,0

Valoarea estimativă totală fără TVA: 817 250,00 817 280,00

 
 
 

http://www.achizitii.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vadul lui 
Vodă,155.

- Termenul de livrare – Trim. III - IV a. 2022.

11. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriu-
lui/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind vala-
bilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

ÎN SUMĂ DE 2% DIN VALOAREA FĂRĂ TVA A OFERTEI.
GARANȚIE BANCARĂ EMISĂ DE CĂTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ 
UNDE SE DESERVEȘTE  OFERTANTUL ÎN VALOARE DE 2,0% DIN SUMA 
OFERTEI FĂRĂ TVA, CU TERMEN DE VALABILITATE NU MAI MIC DE-
CÂT VALABILITATEA OFERTEI SAU PRIN TRANSFER LA CONTUL AU-
TORITĂȚII CONTRACTANTE CONFIRMAT PRIN DISPOZIȚIE DE PLATĂ, 
ȘTAMPILATĂ ȘI SEMNATĂ, CONFIRMATE PRIN APLICAREA SEMNĂTU-
RII ELECTRONICE ȘI/SAU SEMNATĂ ȘI ȘTAMPILATĂ DE CĂTRE OFER-
TANT; (CUMPĂRĂTORUL RESTITUIE GARANȚIA ÎN TERMEN DE 15 ZILE 
DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI CU CÂȘTIGĂTORUL DE-
SEMNAT ÎN CADRU PROCEDURII DE ACHIZIȚII.) 
RECHIZITELE BANCARE PENTRU EFECTUAREA TRANSFERULUI:  
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - OR. DROCHIA, S. ȚARIGRAD; ID-
NO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003MDL; BC „VICTO-
RIABANK” SA FILIALA NR.31 DROCHIA; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu
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3
Demonstrarea eligibili-
tății de către ofertant/
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru partici-
parea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pen-
tru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată 
de către operatorul economic, confirmată prin semnătură elec-
tronică (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind ne-
încadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 
din Legea nr. 74/2020 
cu privire la evitare a 
conflictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa 
nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant

Obligatoriu

6 Informație generală:

Original – completată integral, confirmată prin semnătura elec-
tronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 

Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări 
efectuate în ultimii  
3 ani de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) 
ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se va apre-
cia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare 
cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau ma-
xim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea docu-
mentelor confirmative (copii contracte, acte de primire predare, 
facturi, etc.,)

Obligatoriu

8
Demonstrarea capaci-
tății economice finan-
ciare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul 
public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabili-
tatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura electro-
nică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,în-
registrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și ștampilat de 
către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată 
clar prin referire la spe-
cificații sau standarde 
relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică
Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor 
cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea documentelor dove-
ditoare (catalog producător / broșuri/manual operațional.)

Obligatoriu

11

Declarație privind ter-
men de garanție

Garanție Minim 24 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare
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12 Garanția de bună 
execuție 5%

-transfer pe contul autorității  

-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se de-
servește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără 
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea 
contractului sau prin transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confir-
mate prin aplicarea semnăturii a participantului (Cumpărătorul 
restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării 
Actului de primire - predare a mărfii fără obiecții).

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVA-
TRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO:1003607010109;I-
BAN:MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala 
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Obligatoriu

 se prezintă oda-
tă cu semnarea 

contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de parti-
cipare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

18. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1      Cel mai mic preț de ofertă  
     Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
V=Cmin/C1…n х 80 unde, 
V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de 
achiziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5
Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
E = S1…n / Smax х 20 unde, 
E – evaluare experienței similare, puncte;
S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;
Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei;
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;    

20

 
 
 



361

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60-90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:   
conform SIA RSAP.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

30.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
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31. Alte informații relevante: 

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

32. Cerințe față de operatorii economici:

Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului HG212/2018 
(operatorii economici, interesați să indice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” 
echipamente electrice și electronice (EEE).

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Conducătorul grupului de lucru         L.Ș.

                   

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ _____
__________________________________________________________________, prin proce-
dura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: ____________________________________________________________________

Subsemnatul, _______________________, reprezentantul legal al _________________________________________
____,
                                                   (numele şi prenumele)                                                                                                                   (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziț
ie________________________________________________________________________,
                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competen-
ta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare 

achiziționarea bunuri

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituția emitentă) 

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                           (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei
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11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  fată de buget     _______________   mii lei

12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr
d/o

Obiectul contrac-
tului

Denumirea/numele cumpărătorului/
Adresa Preţul contractului Data Contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6.  Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________



369

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:

Obiectul: Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă

Numărul: Nr. MTG-L-19/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de mă-
sură / Can-

titatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea con-
tractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Produ-
cătorul

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
propusă de 
către ofer-

tant
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Generatoa-
re pentru 

alimentarea 
electrică auto-

nomă

(10 kwt)

 

6 buc.

Conform documen-
tației de atribuire (cai-

etului de sarcini –  
anexa 1)

2

Generatoa-
re pentru 

alimentarea 
electrică auto-

nomă

(30 kwt)

1 buc.

Conform documen-
tației de atribuire (cai-

etului de sarcini –  
anexa 2)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

__________________________________ 

        ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 
_____________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _________________________________________ lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

 

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile



371

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele și funcția  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  ______________
_________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunț de participare achiziționarea bunuri

Specificația de preț:

Obiectul: Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă

Numărul: Nr. MTG-L-19/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma 
fără TVA Suma cu TVA

Termen 
de li-
vrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Generatoare pentru 
alimentarea electrică 

autonomă

(10 kwt)

buc 6        

2

Generatoare pentru 
alimentarea electrică 

autonomă

(30 kwt)

buc 1

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

                                                                                                                      Data 
„____”__________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 23 din  16.06.2022

privind achiziționarea de bunuri   
prin procedura de achiziție:                                                                                                                     Licitație deschisă 

– «Furnizarea traductoarelor de presiune,

presiune diferențială şi temperatură» 

№ MTG-L-23/22 

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

2. IDNO:  1003607010109

3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațio-
nal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP).

7. 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 comu-
nă): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor na-
turale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
ord Cod CPV Lot Denumirea bunurilor 

solicitate

Unita-
te de 

măsu-
ră

Cantitatea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea esti-
mată            (lei 

fără TVA)

1 38424000-3 LOT  1

Furnizarea traduc-
toarelor de presiune, 

presiune diferențială și 
temperatură

60 buc.
conform 

Caietului de 
sarcini

conform 
Caietului de sar-

cini

8 205 613,64

2 38424000-3 LOT  2*

Furnizarea traduc-
toarelor de presiune, 

presiune diferențială și 
temperatură

28 buc.
conform 

Caietului de 
sarcini

conform 
Caietului de sar-

cini

3 829 286,36

Valoarea estimativă totală:                                                                                                      12 034 900,00

http://www.achizitii.md
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*Cantitatea este planificată. Contractul de procurare va fi semnat numai în cazul acceptării cheltuielilor 
menționate în corectarea planului de investiții pentru anul 2022.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:   nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

 - termen de livrare:  trim. IV anul 2022;

- condiții de livrare: Livrarea la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chişinău, str. Vadul lui 
Vodă, 155.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  

Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la executarea integrală a 
obligațiilor de către Părți.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor: 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind vala-
bilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta:

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se de-
servește  ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, 
cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei 
sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin apli-
carea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de că-
tre ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile 
din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în 
cadru procedurii de achiziții.) Rechizitele bancare pentru efectu-
area transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țari-
grad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003M-
DL; BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 
5200032.

Obligatoriu
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3
Demonstrarea eligibili-
tății de către ofertant/
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efec-
tivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări cri-
minale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani, sem-
nată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată 
prin semnătură electronică (Anexa nr. 2 la anunțul de par-
ticipare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind ne-
încadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 
din Legea nr. 74/2020 
cu privire la evitare a 
conflictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. 

Anexa nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 
ani de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 
(trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția se 
va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bu-
nuri  similare cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului 
contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cu-
mulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului 
contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative (copii contracte, acte de primire 
predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

8
Demonstrarea capaci-
tății economice finan-
ciare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bu-
getul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
(valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspecto-
ratului Fiscal al Republicii Moldova) original confirmat prin 
semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către 
ofertant.

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și 
ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată 
clar prin referire la spe-
cificații sau standarde 
relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tu-
turor cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea documente-
lor doveditoare (catalog producător / broșuri/manual ope-
rațional.)

Obligatoriu

11 Asigurarea standarde-
lor calității:

Certificat de garanție / Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la livrare
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12 Garanția de bună ex-
ecuție 5%

-transfer pe contul autorității  

-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 
deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contrac-
tului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât va-
labilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și 
semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participan-
tului (se prezintă odată cu semnarea contractului). Cumpă-
rătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul 
semnării Actului de primire - predare a mărfii fără obiecții.

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOL-
DOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 
1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; BC 
„Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 
5200032.

Obligatoriu

 se prezintă odată cu 
semnarea contrac-

tului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de parti-
cipare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), 
după caz:  nu este cazul.

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

19. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1  Cel mai mic preț de ofertă  
 Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde, 
V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2 Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achiziții, 
se calculazea in baza informației prezentata in  Anexa 5
Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
E= S1…n / Smax х 20 unde, 
E – evaluare experienței similare, puncte;
S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;
Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare                 
valoare, lei;
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

20

 



377

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 - 90 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării 
contractului

22. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat / limba 
rusă  

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
nu se aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  
conform SIA RSAP

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

31.  În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
sistemul de comenzi electronice nu se accepta
facturarea electronică se va utiliza
plățile electronice se va utiliza

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației  
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu

32. Alte informații relevante: 
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- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

 Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofer-
telor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de 
Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

- Modalități de finanțare şi plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până 
la 90 zile de la livrarea mărfii.

- Cerințe față de operatorii economici:

Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în conformitate cu prevederile comunicatului HG212/2018 
(operatorii economici, interesați să îndice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echi-
pamente electrice și electronice (EEE)

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail:tender@moldovatransgaz.md

       Conducătorul grupului de lucru                                               L.Ș.

                 

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________ ___________
____________________________________________________________, prin procedura de achi-
ziție Licitație deschisă pentru o durată de ___ zile, respectiv până la data de ___________________ 
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de ex-
pirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a con-
flictului de interese

Titlul achiziției: ____________________________________________________________________

Subsemnatul, _______________________, reprezentantul legal al _________________________________________
____,
                                             (numele şi prenumele)                                                                                                                        (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 
sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bu-
nic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/
cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de deci-
zie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, compe-
tenta și resursele de care dispunem.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

                                               (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

______________________________________________________________________________ 

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)_________________________________________

______________________________________________________________________________

                         (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                  (de indicat valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  față de buget   __________________ mii lei
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12. RECHIZITE:

DENUMIREA

COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș. 
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate şi preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o

Obiectul 
contractu-

lui

Denumirea/numele cum-
părătorului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul și data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţiona-
re:___________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adițio-
nale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Furnizarea traductoarelor de presiune, presiune diferențială și temperatură

Numărul : № MTG-L-23/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

lot I

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată 
de către au-

toritatea con-
tractantă

Model/

marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine

Producă-
torul

Specificarea 
tehnică de-

plină propu-
să de către 

ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Convertizor de 
presiune dife-
rențială 30 buc Conform 

documen-
tației de 
atribuire 

(caietului de 
sarcini)

   

2
Convertizor de 
presiune

15 buc

3
Convertizor de 
temperatură

15 buc

lot II

Nr. d/o

Denumirea bu-
nurilor solicitate

Un. de 
măsură / 
Cantita-

tea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată 
de către au-

toritatea con-
tractantă

Model/

marca/

Standarde 
de referință

Țara de 
origine

Produ-
cătorul

Specifica-
rea tehni-
că deplină 
propusă 
de către 
ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Convertizor de 
presiune dife-
rențială 14 buc

Conform 
documen-

tației de 
atribuire 

(caietului de 
sarcini)

   

2
Convertizor de 
presiune

7 buc

3 Convertizor de 
temperatură

7 buc

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: _______________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________ 

                   ( Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

denumirea beneficiarului și adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

 I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _____________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                         

 

III. Termeni de plata:___________________________

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 
defecțiunilor)_________________________________________________________



387

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 4821 IUNIE 2022, MARȚI

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):  _____________
__________________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Furnizarea traductoarelor de presiune, presiune diferențială și temperatură

Numărul : № MTG-L-23/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

lot I

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea Preț unitar 

fără TVA

Preț 
unitar 
cu TVA

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu TVA

Termen de 
livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Convertizor de presiu-
ne diferențială buc 30      

2 Convertizor de presi-
une buc 15

3 Convertizor de tempe-
ratură buc 15

Valoarea totală (lei fără TVA):        

lot II

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma 
fără TVA

Suma 
cu TVA

Termen 
de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Convertizor de presiu-
ne diferențială buc 14      

2 Convertizor de presi-
une buc 7

3 Convertizor de tempe-
ratură buc 7

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Cererea de oferte

ServiCii de NoN-CoNSultaNță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară

Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Mîrzești, Vîșcăuți, Trebujeni din  rl. Orhei

Țara: Republica Moldova 

Nr.Creditului: 6306-MD

Nr. CDO: MD-PSA-299922-NC-RFQ

Publicat la data de: 21 iunie 2022

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare și 
evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru 
Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Mîrzești, Vîșcăuți, Trebujeni din rl. Orhei.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru 
Executarea Lucrărilor cadastrale în localitățile Mîrzești, Vîșcăuți, Trebujeni din rl. Orhei..

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi. 
Termenul limită de depunere a Ofertelor este 06 iulie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți 
obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

Cererea de oferte

ServiCii de NoN-CoNSultaNță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară

Titlul contractului: Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Vatici, Neculăieuca, Pohrebeni, Bulăiești, rl. Orhei

Țara: Republica Moldova 

Nr.Creditului: 6306-MD

Nr. CDO: MD-PSA-299920-NC-RFQ

Publicat la data de: 21 iunie 2022

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare și 
evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru 
Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Vatici, Neculăieuca, Pohrebeni, Bulăiești din rl. Orhei.

http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
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Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru 
Executarea Lucrărilor cadastrale în localitățile Vatici, Neculăieuca, Pohrebeni, Bulăiești din rl. Orhei..

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi. 
Termenul limită de depunere a Ofertelor este 06 iulie, 2022, ora locală 11:00. Informații suplimentare le puteți 
obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
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