
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Cuprins:
ACHIZIȚII PUBLICE

Anunturi de intenție

Autoritatea Națională de Integritate ......................................................................................................................................................... 4

Autoritatea Națională de Integritate ......................................................................................................................................................... 6

Pretura sectorului Buiucani ........................................................................................................................................................................... 8

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................10

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................12

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................14

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................16

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................18

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................20

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................22

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................24

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................26

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................28

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................30

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................32

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................34

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................36

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................38

Pretura sectorului Buiucani .........................................................................................................................................................................40

Primăria Tohatin ..............................................................................................................................................................................................42

Inspectoratul General de Carabinieri ......................................................................................................................................................44

Inspectoratul General de Carabinieri ......................................................................................................................................................46

Ministerul Afacerilor Interne ......................................................................................................................................................................48

Ministerul Afacerilor Interne ......................................................................................................................................................................50

Ministerul Afacerilor Interne ......................................................................................................................................................................52

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii .............................................................................55

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii .............................................................................58

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................61

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................63

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................65

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................67

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................69

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................71



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................73

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................75

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................77

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................79

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................81

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................83

Inspectoratul General al Poliției ................................................................................................................................................................85

Agenția de Investiții .......................................................................................................................................................................................87

Agenția de Investiții .......................................................................................................................................................................................89

Agenția de Investiții .......................................................................................................................................................................................91

Consiliul raional Sîngerei .............................................................................................................................................................................93

Consiliul raional Sîngerei .............................................................................................................................................................................95

Primaria orașului Rezina ...............................................................................................................................................................................97

Autoritatea Națională de Integritate .......................................................................................................................................................99

Autoritatea Națională de Integritate .................................................................................................................................................... 101

Autoritatea Națională de Integritate .................................................................................................................................................... 103

Consiliul Raional Hîncești ......................................................................................................................................................................... 105

Consiliul Raional Hîncești ......................................................................................................................................................................... 107

Consiliul Raional Hîncești ......................................................................................................................................................................... 109

Consiliul Raional Hîncești ......................................................................................................................................................................... 111

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ............................................................................................................. 113

Administrația Națională a Penitenciarelor ......................................................................................................................................... 116

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 120

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 122

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 124

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 126

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 128

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 130

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 132

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău ................................................................. 134

Anunțuri de atribuire

IMSP Institutul de Medicină Urgentă ................................................................................................................................................... 136
IMSP Institutul de Medicină Urgentă ................................................................................................................................................... 139
Banca Națională a Moldovei .................................................................................................................................................................... 142
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească ................................................................................. 144
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 146
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 148
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 151



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 153
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 156
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 159
Agenția Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 162
IMSP „Centrul de Sănătate Fălești” ......................................................................................................................................................... 164
Administrația Națională a Penitenciarelor ......................................................................................................................................... 167
Administrația Națională a Penitenciarelor ......................................................................................................................................... 170
Casa Naţională de Asigurări Sociale ..................................................................................................................................................... 172
IMSP AMT Buiucani ..................................................................................................................................................................................... 175
IMSP AMT Buiucani ..................................................................................................................................................................................... 177
IMSP AMT Buiucani ..................................................................................................................................................................................... 179
IMSP AMT Buiucani ..................................................................................................................................................................................... 181
IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” .................................................................................................................................................. 183
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” .................................................................................................................................. 185
Consiliul raional Căușeni ........................................................................................................................................................................... 187
Gimnaziul ,,Ion Sârbu”, s. Mașcăuți, r. Criuleni ................................................................................................................................... 189
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ............................................................................................................................ 192
Primaria orașului Rezina ............................................................................................................................................................................ 203
Primaria orașului Rezina ............................................................................................................................................................................ 205
Inspectoratul General al Poliţiei al MAI................................................................................................................................................ 208
IP USMF ”Nicolae Testemițanu” .............................................................................................................................................................. 211
IMSP CS Rezina ............................................................................................................................................................................................. 214

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Banca Națională a Moldovei .................................................................................................................................................................... 217
Agenţia Servicii Publice ............................................................................................................................................................................. 220
Universitatea de Stat din Comrat........................................................................................................................................................... 223
Primăria orașului Dondușeni ................................................................................................................................................................... 225
Primăria m. Soroca ...................................................................................................................................................................................... 227
I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.................................................................................................................................. 229
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” ...................................................................................................................... 232
I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.................................................................................................................................. 235
IMSP Spitalul Raional Strășeni ................................................................................................................................................................ 238
Primaria s. Cazaclia ...................................................................................................................................................................................... 242
Primaria orașului Rezina ............................................................................................................................................................................ 245
IP Agenţia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia .......................................................................................................................... 248
Primăria Cociulia, raionul Cantemir ...................................................................................................................................................... 251

ACHIZIȚII SECTORIALE
Anunțuri de intenție

S.A. ”Termoelectrica” .................................................................................................................................................................................. 253

Anunțuri de participare

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL ..................................................................................................................................................................... 255



4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005. str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, mun. 
Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@ani.md

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

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

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 pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică independentă faţă de alte organizații publi-
ce, faţă de alte persoane juridice de drept public sau privat și 
față de persoanele fizice, ce funcţionează la nivel naţional ca 
structură unică.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 2 3 4 5 6

1.1 32500000-8

Echipamente hardware 
de tip server, echipa-

ment de rețea, dispozi-
tive periferice

set Conform specificației tehnice

250 000.00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

februarie-iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

---------------------

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______ din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

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

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

SIA RSAP 

MTender 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate de 

măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare lot în 
parte)

1 2 3 4 5 6

1.1
30200000-1
30190000-7 
32000000-3

Tehnică de calcul și acce-
sorii / tehnică de birou

12 PC (accesorii)
10 imprimante multi-
funcționale 
1 imprimantă color 
multifuncțională
10 distrugătoare de 
documente
5 Tablete

Conform specificației 
tehnice

300 000.00

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

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

Nu 

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

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

Aprilie-Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------------

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante ------------------------------------------

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale 
și lucrări publice 

m
Renovarea  infrastructurii pietonale 
din str. Liviu Deleanu, (partea pară) 
sectorul Buiucani, mun. Chișinău

1500,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __2_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii complete 
sau parţiale și lu-
crări publice 

m

Reparația pasajului pietonal 
subteran din str. Ion Creangă, 
Piața „Dmitrie Cantemir” secto-
rul Buiucani, mun. Chișinău

3500,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __3_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale 
și lucrări publice 

m
Renovarea  infrastructurii pietonale 
din str. Liviu Deleanu, (partea pară) 
sectorul Buiucani, mun. Chișinău

5000,00

 
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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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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BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __4_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m

Reabilitarea  infrastructurii pie-
tonale în complex cu amenajarea 
teritoriului adiacent pe str. Alba Iulia, 
tronsonul cuprins între str. Ion Crean-
gă și Ion Pelivan, (partea pară) secto-
rul Buiucani, mun. Chișinău

2000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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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BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __5_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani

IDNO 1007601009509

Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2

Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069

Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.tamara@
gmail.com

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de con-
strucţii comple-
te sau parţiale 
și lucrări publice 

m
Reparația și renovarea parcului
 „La izvor”, Etapa II sectorul Buiucani, mun. 
Chișinău

3000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard

Alte informații:

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

Luna februarie 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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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BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __6_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Reabilitarea infrastructurii pietona-
le la str. Alba-Iulia, 200 spre str. Liviu 
Deleanu, 7

2000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __7_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reabilitarea curții blocurilor de locu-
ințe din Piața Unirii Principatelor, 1

2000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __8_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 71315000-9  
Servicii  de in-
stalații tehnice 
în construcții 

m
Reparația și renovarea Grădinii Pu-
blice „Scuarul Catedralei Metropoli-
tane”

3500,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna martie2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __9_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 71315000-9  
Servicii  de in-
stalații tehnice 
în construcții 

m Reparația și renovarea Grădinii Pu-
blice „Ștefan cel Mare și Sfânt”

3500,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna martie2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __10_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reconstrucția blocului Gimnaziului 
nr. 86, str. Vasile Lupu, 8

42250,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __11_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reabilitarea Centrului Medicilor de 
Familie nr. 6

14000,00

 
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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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


30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __12_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Reconstrucția grădiniței nr. 34 din 

Calea Ieșilor, 25/2

40000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __13_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reconstrucția grădiniței nr. 54 din 
str. Ion Creangă, 4a

7000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __14_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reconstrucția grădiniței nr. 116 din 
str. Paris, 34

10000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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


36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __15_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Renovarea unui Scuar din str. Bucu-
rești

7600,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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. __16_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m
Renovarea și reamenajarea Scuaru-
lui din str. A. Mateevici (Scuarul Con-
siliului Europei)

3500,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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


40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __17_din_13.1.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Buiucani
IDNO 1007601009509
Adresa Mun. Chișinău Str. Mihai Viteazul, 2
Numărul de telefon/fax 022 295070, 022295069
Adresa de e-mail ale autorității contractante buiucani@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.buiucani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tamara Roșca, 079602215 e-mail rosca.

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

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

achizitiibuiucani@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică locală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA, mii lei 

1 45200000-9  

Lucrări de 
construcţii 
complete sau 
parţiale și lu-
crări publice 

m Reparația străzii București

50000,00

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 Urmează a fi expuse în anunțul de 
participare/documentația standard
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Alte informații:

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

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achitarea din bugetul local

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 13 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Numărul de telefon/fax 022 387236, 022 387238
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante tohatin.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 

022387238
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)

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)

APL

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

tare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-
9

Lucrări de construcție  a gara-
jului pentru parcarea tehnicii 

de salubrizare a ”Regia Comu-
nal Locativă Tohatin”

Conform lis-
tei cu cantită-
țile de lucrări

Conform devizului/
proiectului

2 178 750 

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 Cel mai mic preț

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
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III. Alte informații:

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

Februarie – Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
nr. _1_ din _12  ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri
IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
Numărul de telefon/fax 022-73-93-68
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@igc.gov.md     
Pagina web oficială a autorității contractante https://carabinier.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina VIZIR
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, total și gratuit, o mențiune privind modul 
în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul proce-
durii publicată în SIA RSAP, link: https://mtender.gov.md/
tenders 

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)

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apă-
ra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin 
executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire 
a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor 
și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță 
deosibită, de prevenire și combatere a terorismului, de asi-
gurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război. 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Unitatea 
de măsură Cantitatea Descrierea achi-

ziției

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 18100000-0
Echipament 
pentru mili-
tari

lot
Potrivit 

necesităților 
stabilite

Potrivit Specifi-
cațiilor tehnice 
din Documen-

tația de atribuire

2 083,33

Valoarea estimativă totală, fără 
TVA:

2 083,33

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

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative

Nu □

Da □

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://carabinier.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii 
publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, 
în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei orga-
nizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni 
legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin 
muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de 
insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti.

3. Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit ob-
ligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în ţara în care este stabilit.

4. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de ex-
ercitare a activității profesionale.

5. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea eco-
nomică, financiară, tehnică și profesională.  

6. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de expe-
rienţă pe plan național sau internațional, pentru a se califica conform 
cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea expe-
rienţei specifice fiind minimum de un an în livrarea/comercializarea 
bunurilor similare.

Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
nr. _2_ din _12  ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri
IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
Numărul de telefon/fax 022-73-93-68
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@igc.gov.md     
Pagina web oficială a autorității contractante https://carabinier.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina VIZIR
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, total și gratuit, o mențiune privind modul 
în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul proce-
durii publicată în SIA RSAP, link: https://mtender.gov.md/
tenders 

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)

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apă-
ra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin 
executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire 
a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor 
și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță 
deosibită, de prevenire și combatere a terorismului, de asi-
gurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război. 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea 

de măsură Cantitatea Descrierea achi-
ziției

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

1 18100000-0
Echipament special 
(căști, scuturi, bastoa-
ne, etc.)

lot
Potrivit 

necesităților 
stabilite

Potrivit Specifi-
cațiilor tehnice 
din Documen-

tația de atribuire

4 166,66

Valoarea estimativă totală, fără TVA: 4 166,66

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

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

Nu □

Da □

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://carabinier.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii 
publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, 
în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei orga-
nizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni 
legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin 
muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de 
insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti.

3. Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit ob-
ligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în ţara în care este stabilit.

4. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de ex-
ercitare a activității profesionale.

5. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea eco-
nomică, financiară, tehnică și profesională.  

6. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de expe-
rienţă pe plan național sau internațional, pentru a se califica conform 
cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea expe-
rienţei specifice fiind minimum de un an în livrarea/comercializarea 
bunurilor similare.

Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __2 __ din__13.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

IDNO 1006601000130
Adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 
Numărul de telefon/fax 022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante mai@mai.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante https://mai.gov.md/  
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gra-
tuit 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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.mtender.gov.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Organ central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străi-
nilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgen-
ţă și excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incen-
diilor și acordarea primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamen-
tale ale omului, precum și apărarea proprietăţii publice și 
private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ Uni-

tate de măsură Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA

1 18110000-
3

Îmbrăcăminte, 
încălțăminte

Conform listei 
de necesități

Echipamentul vestimentar necesar 
pentru dotarea angajaților MAI cu 
uniforme, conform Legii privind 
funcționarul public cu statut speci-
al din cadrul MAI, nr.288/2016.

1 200 000,00

TOTAL 1 200 000,00

 

mailto:mai@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:igor.vieru@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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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

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor legi sau 
al unor acte administrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii pu-
blice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștinţă că, în ul-
timii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe 
judecătorești, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă și/sau pentru spălare 
de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activi-
tăţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor 
și alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolva-
bilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești.

3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligaţi-
ile de plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova 
sau în ţara în care este stabilit.

4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada la ultimii 3 
ani trebuie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.

5. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispună de o ex-
periență similară (servicii de furnizare a energiei electrice) în valoare 
echivalentă cu suma ofertelor depuse.

6. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de activitate 
specifice.

Alte informații:

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

Mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu 
Da □

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

Alte informații relevante Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț. 

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __3 __ din__13.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

IDNO 1006601000130
Adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 
Numărul de telefon/fax 022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante mai@mai.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante https://mai.gov.md/  
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gra-
tuit 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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.mtender.gov.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Organ central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străi-
nilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgen-
ţă și excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incen-
diilor și acordarea primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamen-
tale ale omului, precum și apărarea proprietăţii publice și 
private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 45000000-
7

Lucrări de reparație 
capitale

Conform de-
vizului

Lucrări de reparație a sistemului 
de apă și canalizare a sediului 
din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 
75

2 520 000,00

 
 

mailto:mai@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:igor.vieru@mai.gov.md
http://www.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 protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice ori-
ce ofertant sau candidat despre care are cunoștinţă că, în ultimii 5 ani, a fost 
condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătorești, pentru par-
ticipare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau 
infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea 
prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate 
ca urmare a hotărîrii judecătorești.
3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligaţiile de pla-
tă a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este 
stabilit.
4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada la ultimii 3 ani tre-
buie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.
5. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispună de o experien-
ță similară (servicii de furnizare a energiei electrice) în valoare echivalentă cu 
suma ofertelor depuse.
6. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de activitate specifice.

Alte informații:

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

Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț. 

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __1 __ din__13.01.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

IDNO 1006601000130
Adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 
Numărul de telefon/fax 022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante mai@mai.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante https://mai.gov.md/  
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gra-
tuit 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 asigu-
ră accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.mtender.gov.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Organ central de specialitate al administrației publice

1) ordinea și securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străi-
nilor;

5) prevenirea și lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgen-
ţă și excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incen-
diilor și acordarea primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamen-
tale ale omului, precum și apărarea proprietăţii publice și 
private;

7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor și 
conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat și de mobilizare
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 3000000-9 Computere 105 buc Computere pentru activitatea 
de oficiu a angajaților MAI 1 800 000,00

mailto:mai@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:igor.vieru@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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2 3000000-9 Notebook 30 buc Computere pentru activitatea 
de oficiu a angajaților MAI 250 000,00

3 3000000-9 Imprimante 60 buc Computere pentru activitatea 
de oficiu a angajaților MAI 142 000,00

4 3000000-9 Proiector 1 buc Computere pentru activitatea 
de oficiu a angajaților MAI 10 000,00

5 3000000-9 Accesorii pentru 
computer

conform spe-
cificației

Mouse – 24 buc.; tastaturi – 24 
buc.; stabilizatoare – 5 buc.; ca-
meră video cu microfon – 24 
buc.; ecran proiector – 2 buc.

50 000,00

TOTAL 2 252 500,00

 
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

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor legi sau 
al unor acte administrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii pu-
blice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștinţă că, în ul-
timii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe 
judecătorești, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă și/sau pentru spălare 
de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activi-
tăţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor 
și alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolva-
bilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești.

3. Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligaţi-
ile de plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova 
sau în ţara în care este stabilit.

4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada la ultimii 3 
ani trebuie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.

5. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispună de o ex-
periență similară (servicii de furnizare a energiei electrice) în valoare 
echivalentă cu suma ofertelor depuse.

6. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de activitate 
specifice.
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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 Acord-cadru □

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

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

Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț. 

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 12.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Între-
prinderilor Mici și Mijlocii

IDNO 1007600042792

Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, 
et. 3, MD-2012

Numărul de telefon/fax 022 22 42 20

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții@odimm.md 

Adresa de internet ale autorității contractante www.odimm.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Russu Egor/Alexei Vrublevschi 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică, misiunea – susținerea dezvoltă-
rii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Re-
publica Moldova

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea bu-

nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Canti-
tate/ 

Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1

30
00

00
00

-9

Licența și servicii 
de elaborare, 

implementare 
și mentenanță a 
sistemului infor-

mațional inte-
grat de manage-

ment intern al 
ODIMM

1/
sistem 
infor-

mațio-
nal

1666666,67 lei

În cadrul ODIMM este necesar să fie implementat SMI care va asi-
gura atingerea următoarelor scopuri:
a) managementul programelor și proiectelor; 
b) facilitarea interacțiunii cu mediul de afaceri;
c) circulația documentelor în cadrul tuturor subdiviziunilor 
structurale ale ODIMM;
d) utilizarea semnăturii electronice;
e) conexiunea la serviciul de acces MPass; 
f ) asigurarea conexiunii la platforma de interopabilitate 
MConnect;
g) conexiunea la alte resurse informaționale de stat pentru 
a spori transparența;
h) interacțiunea informațională internă eficientă a subdivi-
ziunilor ODIMM;
i) controlul eficient asupra executării documentelor și luării 
deciziilor manageriale;

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate-cost, ex-
periența în prestarea serviciilor simi-
lare, calificarea și experiența persona-
lului responsabil pentru executarea 
obiectului contractului

II. Alte informații:

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

Ianuarie-Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

j) minimizarea timpului de executare al documentelor;
k) facilitarea căutării documentelor;
l) îmbunătățirea calității, plenitudinii și autenticității infor-
mației cu respectarea condițiilor securității informaționale;
m) reducerea cheltuielilor, legate de circulația documentelor 
și lucrările de secretariat;
n) eficientizarea și transparentizarea procesului de gestio-
nare a finanțelor;
o) eficientizarea managementului resurselor umane;
p) eficientizarea procesului de raportare;
q) crearea și gestionarea arhivei electronice a documente-
lor;
r) elaborarea unei baze de date unificate cu beneficiarii 
ODIMM;
s) respectarea cerințelor SM SR EN ISO 9001:2015 (Sisteme 
de management al calității. Cerințe) și ale SM EN ISO/IEC 27001:2017 
(Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de manage-
ment al securității informației. Cerințe);
respectarea funcționalităților tehnice necesare obținerii standar-
dului ISO 37001 (Sistem de management anticorupție)
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 12.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Între-
prinderilor Mici și Mijlocii

IDNO 1007600042792

Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, 
et. 3, MD-2012

Numărul de telefon/fax 022 22 42 20

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții@odimm.md 

Adresa de internet ale autorității contractante www.odimm.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Russu Egor/Alexei Vrublevschi 

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică, misiunea – susținerea dezvoltă-
rii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Re-
publica Moldova

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumirea 

bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

30
00

00
00

-9

Licența și 
servicii de 

elaborare, im-
plementare și 
mentenanță 
a sistemului 

informațional 
integrat de 

management 
intern al 
ODIMM

1/sistem 
informați-

onal

2000000,00 
lei

În cadrul ODIMM este necesar să fie im-
plementat SMI care va asigura atingerea 
următoarelor scopuri:
a) managementul programelor și 
proiectelor; 
b) facilitarea interacțiunii cu mediul 
de afaceri;
c) circulația documentelor în cadrul 
tuturor subdiviziunilor structurale ale 
ODIMM;
d) utilizarea semnăturii electronice;
e) conexiunea la serviciul de acces 
MPass; 
f ) asigurarea conexiunii la platforma 
de interopabilitate MConnect;

mailto:achiziții@odimm.md
http://www.odimm.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate-cost, ex-
periența în prestarea serviciilor simi-
lare, calificarea și experiența persona-
lului responsabil pentru executarea 
obiectului contractului

g) conexiunea la alte resurse informa-
ționale de stat pentru a spori transparența;
h) interacțiunea informațională inter-
nă eficientă a subdiviziunilor ODIMM;
i) controlul eficient asupra executării 
documentelor și luării deciziilor manageri-
ale;
j) minimizarea timpului de executare 
al documentelor;
k) facilitarea căutării documentelor;
l) îmbunătățirea calității, plenitudinii 
și autenticității informației cu respectarea 
condițiilor securității informaționale;
m) reducerea cheltuielilor, legate de 
circulația documentelor și lucrările de se-
cretariat;
n) eficientizarea și transparentizarea 
procesului de gestionare a finanțelor;
o) eficientizarea managementului re-
surselor umane;
p) eficientizarea procesului de rapor-
tare;
q) crearea și gestionarea arhivei elec-
tronice a documentelor;
r) elaborarea unei baze de date unifi-
cate cu beneficiarii ODIMM;
s) respectarea cerințelor SM SR EN 
ISO 9001:2015 (Sisteme de management 
al calității. Cerințe) și ale SM EN ISO/IEC 
27001:2017 (Tehnologia informației. Tehnici 
de securitate. Sisteme de management al 
securității informației. Cerințe);
respectarea funcționalităților tehnice nece-
sare obținerii standardului ISO 37001 (Sis-
tem de management anticorupție)
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II. Alte informații:

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

Ianuarie-Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 66500000-5 Servicii de asigura-
re auto

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 1 900 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 31440000-2 Baterii de acumula-
toare și anvelope

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 2 915 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 33000000-0

Echipament de pro-
tecție pentru preve-
nirea, diminuarea și 

lichidării consecințelor 
pandemiei de (CO-

VID19)

1 
Buc.

Conform caietului 
de sarcini 1 200 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30000000-9 Echipament pentru 
laboratorul ADN

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 16 700 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md


68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 18000000-9 Echipament poliți-
enesc

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 8 350 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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


71

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 22990000-6 Hârtie A 4 1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 1 900 000,00

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 Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație 
capitală a sediului 
Inspectoratului de 

Poliției Rezina (repe-
tat)

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 17 000 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9 Lucrări de reparații a 
sediilor IGP 

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 2 000 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

I-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 39000000-2
Mobilier pentru 

sectoarele de po-
liție

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 1 250 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 09000000-3 Produse petroliere 1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 35 000 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate-preţ

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Decembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 30000000-9 Tehnică de calcul și 
mijloace auxiliare

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 833 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Trimestru I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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 Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 65300000-6 Servicii de furnizare a 
energiei electrice

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 2 000 000,00

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

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

Nu □       

Da 

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

Nu □

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Decembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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


85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
IDNO 1013601000495
Adresa mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 
Numărul de telefon/fax 022 868-262
Adresa de e-mail ale autorității contractante logistica@igp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante https://politia.md/ro 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Mariana, 022 868-262

mariana.ciobanu@igp.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)

achizitii@igp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Inspectoratul General al Poliției este o auto-
ritate specializată cu statut special aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 50110000-9 Servicii de reparație  și 
deservire auto

1 
Buc.

Conform caietului de 
sarcini 1 849 980,00

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 Preţul cel mai scăzut

mailto:logistica@igp.gov.md
https://politia.md/ro
mailto:mariana.ciobanu@igp.gov.md
mailto:achizitii@igp.gov.md
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II. Alte informații:

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

Decembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Nu sunt

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. 01 din 13.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Investiții
IDNO 1006601001078
Adresa Str. Pușkin 42B, mun. Chișinău, Republica 

Moldova
Numărul de telefon/fax 022 273654
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@invest.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.invest.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Hîrbu, 022 273654, victoria.hirbu@

invest.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)

www.invest.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 92111000-2
Campanie de 
promovare a 

imaginii de țară
servicii Servicii dezvoltare Campanie de 

promovare a imaginii de țară, 

1 000 000,00

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 R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport pret-calitate
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Alte informații:

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

Februarie-decembrie 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 R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, Str. Pușkin 42B, MD-2012;

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. 01 din 13.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Investiții
IDNO 1006601001078
Adresa Str. Pușkin 42B, mun. Chișinău, Republica 

Moldova
Numărul de telefon/fax 022 273654
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@invest.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.invest.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Hîrbu, 022 273654, victoria.hirbu@

invest.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)

www.invest.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-9 Lucrări de repa-
rație curentă lucrări Lucrări de reparație curentă 1 400 000,00

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport pret-calitate

 



90

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Alte informații:

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

Februarie-decembrie 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 R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, Str. Pușkin 42B, MD-2012;

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. 01 din 13.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Investiții
IDNO 1006601001078
Adresa Str. Pușkin 42B, mun. Chișinău, Republica 

Moldova
Numărul de telefon/fax 022 273654
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@invest.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.invest.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Hîrbu, 022 273654, victoria.hirbu@

invest.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)

www.invest.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 79952000-2 Servicii pentru 
evenimente servicii Servicii pentru evenimente (Mol-

dova Business Week 2022)
1 500 000,00

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport pret-calitate
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Alte informații:

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

Februarie-decembrie 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 R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, Str. Pușkin 42B, MD-2012;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 06 ianuarie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei
IDNO 1007601009369
Adresa Or. Sîngerei, str. Independenței, 111
Numărul de telefon/fax 0 262 2 20 58/ 0 262 2 63 53
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul_raional_singerei@yahoo.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.singerei.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail UNGUREANU Lia, 0 262 2 32 85

sectia.economie.sg@gmail.com 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45233141-9

Lucrări de intreținere, 
administrare si asigu-
rare a circulației rutie-
re a drumurilor publi-
ce locale (de interes 
raional)

1 proiect

Lucrări de profilare a îmbrăcă-
mintei rutiere din piată spartă, 
plombarea gropilor, transpor-
tarea și răspîndirea materialului 
antiderapant la sectoarele pe-
riculoase, curăţirea zăpezilor, 
combaterea gheţușului mecani-
zat, cositul vegetaţiei,  instalarea, 
înlocuirea și reparaţia indicatoa-
relor de circulaţie, întreţinerea 
terasamentului și sistemelor de 
evacuarea a apelor; întreţinerea 
lucrărilor de artă, lucrări nepre-
văzute: în caz de inundaţii, cu 
spălarea terasamentului și dis-
trugerea podurilor, alunecări de 
teren etc..

2 667 000,00

 
 

mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com
http://www.singerei.md
mailto:sectia.economie.sg@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

Cel mai scăzut preț

II. Alte informații:

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

Ianuarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 06 ianuarie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei
IDNO 1007601009369
Adresa Or. Sîngerei, str. Independenței, 111
Numărul de telefon/fax 0 262 2 20 58/ 0 262 2 63 53
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul_raional_singerei@yahoo.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.singerei.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail UNGUREANU Lia, 0 262 2 32 85

sectia.economie.sg@gmail.com 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233140-2

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

1 proiect Strat de fundație din piatra spar-
tă gr. 15 cm, îmbracăminte din 
b/asfaltic gr.6 cm, acostamente

5 785 830,00

2 45233140-2
Lucrări de reparare a  
drumului L 268, Slovean-
ca - Romanovca (selectiv)

1 proiect
Strat de fundație din piatră spar-
tă gr. 15cm, îmbracăminte din b/
asfaltic gr.6cm, acostamente

751 667,00

3 45233140-2

Lucrări de reparare a  
drumului L  268.1, Drum 
de acces spre s. Răzălăi 
(selectiv)

1 proiect

Strat de fundație din piatră spar-
tă gr. 15cm, îmbracăminte din b/
asfaltic gr.6cm, construcția a 2 
podețe laterale

1 850 830,00

4 45233140-2
Lucrări de reparare a 
drumului L 276, G29 – 
Rădoaia – G30 (selectiv)

1 proiect
Strat de fundație din piatră spar-
tă gr. 15cm, îmbracăminte din b/
asfaltic gr.6cm, acostamente

1 652 500,00

5 45233140-2

Lucrări de reparare a dru-
mului L 280, Chișcăreni 
– Tăura Veche – Tăura 
Nouă (selectiv)

1 proiect Strat de fundație din piatră spar-
tă gr. 15cm, îmbracăminte din b/
asfaltic gr.6cm, acostamente

1 138 500,00

 
 

mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com
http://www.singerei.md
mailto:sectia.economie.sg@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

Cel mai scăzut preț

II. Alte informații:

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

Februarie - Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 06 din  12 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-
achizitii/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Udrea Anisia - 0254 249 22;
Vizitiu Valentina 0254 221 41
 primaria-rezina@mail.ru

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

Documentația de atribuire va fi anexata în ca-
drul procedurii în SIA RSAP M-Tender și pe pagi-
na web a primariei or. Rezina

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 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1

45233142-
6

Lucrări de  construcția 
traseului de canaliza-
re din cartierul  or. Re-
zina-Vest

1           Conform proiectului „Îmbu-
nătățirea calității vieții cetățenilor 
din Rezina: asigurarea accesului la 
sistemul de canalizare” și caietului 
de sarcini înaintat de Beneficiar

4 536 600,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai 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 conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.

 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
mailto:primaria-rezina@mail.ru
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Alte informații:

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

Ianuarie – februarie 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. ______din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005. str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

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

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

SIA RSAP 

MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 2 3 4 5 6

1. 72262000-9 Asistență și consultanță 
informatică pentru 

sistemul ”e-Integritate” 
(mentenanță) și dezvol-
tarea sistemului infor-

mațional

Conform caie-
tului de sarcini

Conform caietului de sarcini      600000,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preț cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

februarie-iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______ din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

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

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

SIA RSAP 

MTender 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

sau lucrărilor
Cantitate/ Unitate de mă-

sură
Descrierea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 2 3 4 5 6
1. 7200000-0 Proiectare Set documente Conform caietului 

de sarcini
300000

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut
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IV. Alte informații:

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

Aprilie-Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------------

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante ------------------------------------------

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______ din      ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Autoritatea Națională de Integritate

IDNO 1012601000203

Adresa MD-2005

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul de telefon/fax Tel: 0-22-820-601/Fax: 0-22-820-601

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ani.md

Adresa de internet ale autorității contractante ani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Cucuruzac, 0-22-820-635, eduard.cucuruzac@
ani.md

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

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

SIA RSAP 

MTender 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate publică independentă faţă de alte organi-
zații publice, faţă de alte persoane juridice de drept 
public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţi-
onează la nivel naţional ca structură unică.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor Cantitate/ Unitate de mă-

sură
Descrierea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 2 3 4 5 6
1 4545300-7 Lucrări de demontare 

a anexei, etajul 1, m.p.-
235

Volume de lucrări Conform caietului 
de sarcini

     300000,00

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Preț cel mai scăzut
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IV. Alte informații:

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

Aprilie-Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -----------------

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante ------------------------------------------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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. 01 din  14 ianuarie 2022 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti

IDNO 1010601000070

Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138

Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md

Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizitii@gmail.
com

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

SIA RSAP

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)

Nu se aplica

 
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 (pentru fieca-

re lot în parte)

1
45233141-9 Lucrări de întreţinere de 

rutină a drumurilor  locale 
de acces (pe timp de vară)

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de întreţinere de rutină a dru-
murilor  locale de acces (pe timp de 
vară) 2 800 000

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

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

Nu □
Da +

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

Nu +
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț
Prețul ofertei – 80 puncte;
Experiența în domeniu, min. 3 ani - 10 puncte;
Capacitatea tehnică (minimum 
2 autogreidere, 2 buldoescavatoare, 
2 autobasculante proprii nu închiriate)- 10 p.

 
 
 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din  14 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, lei 

fără TVA 
(pentru fiecare 

lot în parte)

1
45233142-6 Lucrări de reparaţie a  

drumului R33 de ac-
ces spre s.Boghiceni

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparaţie a  drumului R33 
de acces spre s.Boghiceni 2 000 000

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 02 din  14 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
45233142-6 Lucrări de reparaţie a  

drumului R33 de ac-
ces spre s.Boghiceni

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparaţie a  drumu-
lui R33 de acces spre s.Boghi-
ceni 2 000 000

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

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

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 03 din  14 ianuarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45233142-6
Lucrări de reparaţie a  dru-
mului L530 de acces spre 

s. Tălăiești

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparaţie a  drumului L530 de 
acces spre 
s. Tălăiești

2 000 000

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

Prețul cel mai scăzut 

 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 14.01.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Sănătatea Mintală 
pentru anul 2022 (repetat nr. 2)” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

IDNO 1016601000212

Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. 
G. Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax 022-222-445

Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md

Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:
Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490
E-mail: medicamente@capcs.md

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 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)

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achizițion-
area bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de 

sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 33600000-
6

Cariprazinum hy-
drochloridum 1.5 

mg
17692 Capsule

651 065.60 leiATC N05AX15. Forma farmaceuti-
ca Capsule. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura cap-
sula. Se acceptă medicamente 
autorizate și neautorizate în Re-
publica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). Nu se ad-
mite ofertarea medicamentelor 
cu statut de medicamente neau-
torizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor), 
în cazul în care medicamentele 
ofertate se vor regăsi (la mo-
mentul deschiderii ofertelor) în 
Nomenclatorul de Stat al Me-
dicamentelor din Republica Mol-
dova.  *Ofertantul va prezenta o 
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2 33600000-
6

Cariprazinum hy-
drochloridum 3 mg 16304 Capsule

599 987.20 lei

declarație prin care se garantează 
că termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) al 
medicamentelor va constitui nu 
mai puțin de 60% din cel inițial 
pentru medicamentele cu un ter-
men total de valabilitate de 2 ani 
și mai mult și nu mai puțin de 80% 
din cel inițial pentru medicamen-
tele cu un termen total de valabil-
itate de pînă la 2 ani (confirmată 
prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului). **În cazul 
ofertării unui medicament neau-
torizat în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor), 
operatorul economic va prezenta 
dovada autorizării medicamen-
tului de către Agenția Europeană 
a Medicamentului (EMA) sau în 
cel puțin una din țările Spațiului 
Economic European (SEE) sau în 
cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japon-
ia, Australia (confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice a 
ofertantului).

ATC N05AX15. Forma farmaceuti-
ca Capsule. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura cap-
sula. Se acceptă medicamente 
autorizate și neautorizate în Re-
publica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). Nu se ad-
mite ofertarea medicamentelor 
cu statut de medicamente neau-
torizate în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii ofer-
telor), în cazul în care medica-
mentele ofertate se vor regăsi (la 
momentul deschiderii ofertelor) 
în Nomenclatorul de Stat al Me-
dicamentelor din Republica Mol-
dova.  *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează 
că termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) al medica-
mentelor va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel initial pentru 
medicamentele cu un termen to-
tal de valabilitate de 2 ani și mai 
mult și nu mai puțin de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele 
cu un termen total de valabilitate 
de pînă la 2 ani (confirmată prin 
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Valoarea totală estimată, fără TVA 1 251 052.80 lei
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-

Alte informații:

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

14.01.2022

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului). **În cazul ofertării 
unui medicament neautorizat în 
Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor), operatorul 
economic va prezenta dovada au-
torizării medicamentului de către 
Agenția Europeană a Medicamen-
tului (EMA) sau în cel puțin una 
din țările Spațiului Economic Eu-
ropean (SEE) sau în cel puțin una 
dintre următoarele țări: Elveția, 
SUA, Canada, Japonia, Australia 
(confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice a ofertantului).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Produselor de îngrijire personală

Nr. 2 din 13.01.2022

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

fără TVA

 (pentru fiecare lot în 
parte)

1 33711900-6 Săpun de rufe 12 000 kg
Săpun de rufe, 65%-72%, 200gr./buc. 
Termen de valabilitate minim un an 
de la data livrării.

160 000,00 lei

2 33711000-7 Săpun de toaletă 9 000 kg

Săpun de toaletă (pentru utilizare 
zilnică și pentru îmbăire), ambalat în 
parte,  de la 70 gr./buc. pînă la 250gr./
buc. Termen de valabilitate minim un 
an de la data livrării.

270 000,00 lei

3 33711710-7 Periuțe de dinți 12 500 buc. Periuțe de dinți pentru maturi, cu pe-
rii medii, ambalate în parte. 52 083,34 lei

4 33711720-0 Pastă de dinți 2 000 l.

Pastă de dinți în tuburi de la 100 ml./
buc. pînă la 150 ml./buc.

Termen de valabilitate minim un an 
de la data livrării.

158 333,33 lei

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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5 33761000-2 Hârtie igienică 63 000 buc. Hârtie igienică în role de 60 m./ buc. 
Indici de toleranță +/- 5%. 157 500,00 lei

6 33721000-0 Aparate de ras 55 000 buc.
Aparate de bărbierit pentru deținuții 
de sex masculin, de unică folosință, 
cu 2 lame.

160 416,67 lei

7 33771100-6 Absorbante intime 41 000 buc.

Absorbante intime pentru deținuții 
de sex feminin, pentru flux menstrual, 

3-4 picături. Termen de valabilitate 
minim un an de la data livrării.

68 333,33 lei

8 33751000-9

Scutece pentru co-
pii

4-9 kg

300 buc.

Scutece pentru copii pînă la atin-
gerea vârstei de 2 ani, în funcție de 
greutate 4-9 kg. Indicii de toleranță 
pentru greutate +/-2kg. De unică fo-
losință, laterale flexibile și elastice.

675,00 lei

9 33751000-9

Scutece pentru co-
pii

9-14 kg

400 buc.

Scutece pentru copii pînă la atin-
gerea vârstei de 2 ani, în funcție de 
greutate 9-14 kg. Indicii de toleranță 
pentru greutate +/-2kg. De unică fo-
losință, laterale flexibile și elastice.

1 033,33 lei

10 33751000-9

Scutece pentru co-
pii

15-18 kg

300 buc.

Scutece pentru copii pînă la atingerea 
vârstei de 2 ani, în funcție de greutate 
15-18 kg. Indicii de toleranță pentru 
greutate +/-2kg. De unică folosință, 
laterale flexibile și elastice.

875,00 lei

11 24313310-7 Sodă calcinată 2 500 kg

Carbonat de sodiu, pentru spălarea 
obiectelor și de uz casnic. 

Termen de valabilitate minim un an 
de la data livrării.

27 083,33 lei

12 39831210-1
Detergent pentru 
veselă 1 600 l. Soluție împotriva grăsimii pe diferite 

suprafețe, în ambalaj de 1-5 l. 12 000,00 lei

13 39831200-8
Detergent pentru 
lenjerie 4 000 kg

Detergent pentru spălare automa-
tă sub formă de pudră, pentru rufe 
albe/colorate, în  ambalaj de 5-10kg.

62 500,00 lei

14 33711900-6 Săpun lichid 2 500 l.
Săpun lichid pentru igiena zilnică. 
Termen de valabilitate minim un an 
de la data livrării.

16 666,67 lei

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

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

R Nu 

□  Da 

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

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 - 60 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 - 60 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;

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 1 zi, 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;

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.
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IV. Alte informații:

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

17.01.2022

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. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45453000-7
Lucrări de reparații curen-
te a încăperilor adminis-
trative DGECT

1 unit. Lucrări de reparații curente a în-
căperilor administrative DGECT 970 833,34

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

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna aprilie-mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 98390000-3 Servicii de confecționare 
a mobilierului de birou

Conform 
necesită-

ților

Servicii de confecționare a mo-
bilierului de birou 208 333,34

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

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 71354300-7

Servicii de perfectare a dosa-
relor cadastrale pentru înre-
gistrare în urma inventarierii 

imobilelor nelocuibile

1 unit.

Perfectarea dosarelor cadastra-
le pentru înregistrare în urma 

inventarierii imobilelor nelocui-
bile

333 333,34

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

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 22114300-5

Servicii de elaborare a 
hărții interactive a rețelei 
de comerț stradal al mun. 
Chișinău

1 unit.
Servicii de elaborare a hărții 
interactive a rețelei de comerț 
stradal al mun. Chișinău

416 666,67

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

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna aprilie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Consili-
ului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059

Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106

Numărul de telefon/fax 022-22-63-38

Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md

Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27

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

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structurală a 
organelor administrației publice locale responsabilă de 
trasarea direcțiilor principale ale politicii economice, co-
merciale și în domeniul turismului la nivel municipal, re-
alizarea în practică a reformelor și strategiilor economice, 
de comerț și turism, elaborarea planurilor de dezvoltare 
social-economică, de comerț și turism, realizarea rela-
țiilor patrimoniale, asigurarea procesului de privatizre a 
fondului locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72413000-8

Servicii de design și dezvol-
tare a paginii web pentru 
promovarea mediului de 

investiții în municipiul Chi-
șinău: www.invest.chisinau.

md

1 unit.

Servicii de design și dezvoltare a 
paginii web pentru promovarea 

mediului de investiții în mu-
nicipiul Chișinău: www.invest.

chisinau.md

200 000,00

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

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

Nu V
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai bun raport calitate-preț
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 79314000-8

Studiu de fezabilitate în vederea 
examinării oportunității inițierii 
unui PPP privind reamplasarea 
sediului Primăriei municipiului 

Chișinău

1 unit.

Studiu de fezabilitate în vederea 
examinării oportunității inițierii 
unui PPP privind reamplasarea 

sediului Primăriei municipiului Chi-
șinău

500 000,00

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

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna iunie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Con-
siliului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059
Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax 022-22-63-38
Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

smip.dgect@cmc.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structu-
rală a organelor administrației publice locale res-
ponsabilă de trasarea direcțiilor principale ale politi-
cii economice, comerciale și în domeniul turismului 
la nivel municipal, realizarea în practică a reformelor 
și strategiilor economice, de comerț și turism, ela-
borarea planurilor de dezvoltare social-economică, 
de comerț și turism, realizarea relațiilor patrimoni-
ale, asigurarea procesului de privatizre a fondului 
locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 79314000-8

Studiu de fezabilitate în 
vederea examinării opor-
tunității inițierii unui PPP, 
conform listei loturilor

1 unit.
Studiu de fezabilitate în vederea 
examinării oportunității inițierii 
unui PPP, conform listei loturilor

500 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna mai 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

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

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală economie, comerț și turism a Consili-
ului municipal Chișinău

IDNO 1020601000059

Adresa mun. Chișinău, str. Columna, 106

Numărul de telefon/fax 022-22-63-38

Adresa de e-mail a autorității contractante dgect@cmc.md

Pagina web oficială a autorității contractante https://www.chisinau.md/index.php?l=ro

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Corolețchi Liliana, 022-22-23-27

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

smip.dgect@cmc.md

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

Autoritatea contractantă  este o autoritate structurală a 
organelor administrației publice locale responsabilă de 
trasarea direcțiilor principale ale politicii economice, co-
merciale și în domeniul turismului la nivel municipal, re-
alizarea în practică a reformelor și strategiilor economice, 
de comerț și turism, elaborarea planurilor de dezvoltare 
social-economică, de comerț și turism, realizarea rela-
țiilor patrimoniale, asigurarea procesului de privatizre a 
fondului locativ și nelocuibil.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 79314000-8

Studiu de fezabilitate în 
vederea examinării opor-
tunității inițierii unui PPP, 
conform listei loturilor

1 unit.
Studiu de fezabilitate în vederea 
examinării oportunității inițierii 
unui PPP, conform listei loturilor

500 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor 
legi sau al unor acte administrative

Nu V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Luna martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

-

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din   31.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgen-
ţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție «Teste indicatoare - 2022»
Anunțul de participare 33100000-1

Data publicării: 3 nov 2021, 14:50
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635942727090?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4 (patru)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4 (patru)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 23.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Denumire SRL«ImpulsProGroup »

IDNO 1007600001757

Date de contact 

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

MD-2072, mun.Chișinău, str.Zelinschi 31/B of.51 

Telefon/fax:   068 11 53 11

E – mail:        impulsprogroup@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

1 1. Test-indicator 121°(15 min.externe) buc 2000

86/ 30.12.2021

264,00

2 2. Test-indicator 121°(20 min.universale) buc 2000 264,00

3 3. Test-indicator 134°(5min.universale) buc 350000 46 200,00

4 4. Test-indicator 180°(60 min,interne) buc 10000 1 200,00

Total 47 928,00

Denumire «GBG-MLD»SRL

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

MD-2005, mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2

Telefon/fax:   (022) 54-73-73

E – mail:  office@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, con-
sorțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

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

tractului Suma, incl.TVA

7 7. Test Biotest buc 500 87/ 
30.12.2021 27 000,00

Total 27 000,00

Denumire SRL«Electeh »
IDNO 1003600113045
Date de contact 

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

MD-2075, mun.Chișinău, str.Mircea cel Batrîn 
40/1 ,ap.59

Telefon/fax:   (022) 74-39-31 /069249161

E – mail:  veracojocaru@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, con-
sorțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □
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Loturile atribuite:

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

Nr./data 
contractu-

lui

Suma, incl.
TVA

8
8. Test Bowi-Dik

buc
500 88/ 

31.12.2021 21 000,00

Total 21 000,00

4. Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din   31.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție «Produse de curățat și de lustruit - 2022»
Anunțul de participare 39800000-0

Data publicării: 25 nov 2021, 14:02
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637840905501?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5 (cinci)

 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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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.1 din 23.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire «Rodital-Lux» SRL

IDNO 1002600050071

Date de contact 

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

mun.Chișinău, comuna Bubuieci str. Ștefan cel Mare 14/1

Telefon/fax  079414589/ 022-27-90-30

E – mail:              rodital_lux@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

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

tractului Suma, incl.TVA

1 1.Detergent kg 3 000

89/ 
30.12.2021

47 400,00

3 3.Săpun lichid antibacterian litri 5 000 27 600,00

4 4. Praf de curățat surpafețele kg 1 050 15 645,00

5 5.Soluție gel pentru spalare veselă litri 860 12 900,00

Total 103 545,00

Denumire SRL«Deniadi»
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

MD-2002, mun.Chișinău, str.Muncesti16/1

Telefon/fax:   (022) 639-971, 079577288

E – mail:  deniadi_nataly@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, conso-
rțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

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

Nr./data 
contractu-

lui

Suma, incl.
TVA

8 8.Săculețe p-u deșeuri (medicale și menajere) buc 150 000 90/ 
30.12.2021

70 200,00
6 6.Soluție p-u ferestre litri 870 19 731,60

Total 89 931,60

Denumire «Mitra-Grup» SRL

IDNO 1002600041206

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Sciusev 48, of.1

Telefon/fax  069644142

E – mail:  ekaterina.mitragrup@gmail.com

mailto:rodital_lux@mail.
mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

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

Loturile atribuite:

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

tractului Suma, incl.TVA

7 7.Prosop rulou 
( pentru mâini) pentru dispenser buc 5 600 91/ 

30.12.2021
329 280,00

9 9 .Șervețele de masă buc 1400 5 292,00

Total 334 572,00

Denumire SRL«Italteh»
IDNO 1008600027644
Date de contact 

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

MD-2064, mun.Chișinău, str.Belinski 85 B

Telefon/fax:   (022) 87-65-85, 079414021

E – mail:  office@italteh.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consor-
țiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

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

Nr./data 
contractu-

lui

Suma, incl.
TVA

2
2.Săpun pentru mâîni în cartușe

litri
600 92/ 

30.12.2021
42 480,00

Total 42 480,00

4. Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

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

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 31 decembrie 2021   

                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 200 /022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Vladimir Vornic, 022 822 200

 email: vladimir.vornic@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică pu-
blică autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei 
este asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □       
Servicii □  +    
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii pază fizică  şi de supraveghere
Anunțul de participare  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638516258698

Data publicării: 03.12.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048009/

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

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

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

 

mailto:vladimir.vornic@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638516258698
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.1 din 27.12.2021, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire Î.S. SERVICII PAZĂ A MAI

Date de contact

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

MD-2001, mun. Chișinău, 

str. M. Varlaam, 79

telefon: 022 256 256

e-mail: secretariat@serviciipaza.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □ +   

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1
Servicii pază fizică  și 

de supraveghere 79700000-1 12 luni 24/196/2021-COP din 28.12.2021
(primit de la contraparte la 30.12.2021) 754 488,00

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

4. Alte informații:

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

Nu □ +       
Da □        

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

Nu □  +     

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va 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. 01 din 03.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitali-
cească 

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1015600032824

Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulanta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md

Persoana de contact Pestereanu Nina

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 Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale 
urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată 
a pacienților

 
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/ acordu-
lui-cadru Bunuri R  Servicii □  Lucrări □

Obiectul de achiziție Apă potabilă

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640095400785

Data publicării: 21.12.2021

Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD- 
1640095400785

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 

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
 
 
 

mailto:cnamup@ambulanta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 103 din 30.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire CC ”Aquatrade” SRL

IDNO 1007602005520

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Bălți, str. Aerodromului, 14A;  Email: serghei.
spiniuc@aquatrade.md;, Tel.: 068678517; 069405259

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

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

Loturile atribuite:

Nr./ 
lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM

Canti

tatea
Nr. şi data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1
Apă potabilă în ambalaj de 19 lit

41110000-3

but 7300

nr. 01 din 
03.01.2022

350400,00

Dozator de apă buc 80 Gratuit pe perioada vala-
bilității contractului

2 Apă potabilă în ambalaj de 1,5 lit but 17850 114240,00

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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. 01/22AA din 03.01.2022   

          

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 im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

La data de 15.11.2021 a fost inițiată procedura privind achiziționa-
rea serviciilor de telefonie fixă pentru anul 2022 cu publicarea în SIA 
RSAP (MTender), iar la 08.12.2020 a avut loc deschiderea ofertelor, fi-
ind depuse 3 (oferte). Deoarece, la etapa actuală procedura se află în 
statut de evaluare a ofertelor, iar în momentul de faţă, oferta pentru 
lotul nr. 2  depășește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, autorita-
tea contractantă a decis, în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, și în condiţii de maximă urgenţă 
și strictă necesitate, demararea procedurii privind achiziţionarea ser-
viciilor de telefonie fixă (2708 numere)  pentru perioada 01.01.2022 
– 31.01.2022 prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare pentru asigurarea activităţii subdiviziunilor 
structurale și teritoriale  ale ASP cu serviciile de telefonie fixă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie fixă pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022

Anunțul de participare Nr.: -

Data transmiterii Invitației de participare: 27.12.2021

Link: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te -

Nr. oferte primite

Total: 1 (una)

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

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
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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. 404/21 din 30.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Moldtelecom” SA
IDNO c/f 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, nr. 10, mun. Chișinău, 
tel. 022 570648; e-mail: bps@moldtelecom.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r Denumirea 
bunurilor/
serviciilor

Denumirea opera-
torului economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de măsură

Nr. şi data con-
tractu

lui

Suma,
inclusiv TVA

1 Servicii de 
telefonie fixă 
(2708 nume-

re)

„Moldtelecom” SA 64210
000-1

--/-- Nr.1 din 03.01.2022

  47 501,00

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

Nr. 02/22AA din 03.01.2022   

          

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 princi-
pal 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 publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța 3 din Le-
gea nr. 131/2015, procedura de achiziție publică 
prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-
MD-1637067791741 privind achiziționarea serviciilor 
de telefonie mobilă și Internet mobil pentru anul 2022 
a fost anulată, deoarece au fost depuse oferte care 
nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu 
cerințele cuprinse în documentația de atribuire. Pen-
tru procedura nominalizată, precum și pentru proce-
dura publicată în mod repetat cu nr. ocds-b3wdp1-
MD-1638877398883 au fost depuse contestații de 
către operatorul economic „Moldtelecom” SA. Până 
la emiterea deciziei pe marginea contestației depuse 
în cadrul procedurii de achiziție cu nr. ocds-b3wdp1-
MD-1637067791741, procedura repetată este sus-
pendată de către ANSC. Astfel, a apărut necesitatea 
stringentă de a iniţia procedura de negociere fără pu-
blicare prealabilă a unui anunţ de participare pentru 
perioada 01.01.2022 – 31.01.2022, în temeiul art. 56 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015. La procedura de 
negociere a fost invitat operatorul economic „Moldte-
lecom” SA, care este executorul contractului nr. 1589 
din 31.12.2020 privind prestarea serviciilor de telefo-
nie mobilă și Internet mobil pentru anul 2021.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

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-1637067791741
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638877398883
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638877398883
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
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Obiectul de achiziție Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru 
perioada 01.01.2022 – 31.01.2022

Anunțul de participare Nr.: -
Data transmiterii Invitației de participare: 28.12.2021
Link: - 202200196 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

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. 405/21 din 30.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Moldtelecom” SA
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2010, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10, mun. 
Chișinău, telefon: 022 570648

e-mail: bps@moldtelecom.md  
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r
Denumirea bunurilor/

serviciilor
Denumirea opera-
torului economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv 

TVA

1
Servicii de telefonie mobilă și 
Internet mobil pentru perioa-

da 01.01.2022 – 31.01.2022

„Moldtelecom” SA
642120

00-5 --/-- Nr. 2 
din 03.01.2022 27 132,30

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

2. Alte informații:

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

Nu         

mailto:bps@moldtelecom.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestații-
lor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

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

Nr. 130/21AA din 31.12.2021              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de parti-
cipare

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

În temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 131/15 
privind achizițiile publice, a fost selectată procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare, deoarece un singur operator economic 
poate presta aceste tipuri de servicii.

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de acces la Sistemul Național Global de Poziționare 
MOLDPOS

Invitația de participare Data transmiterii Invitației de participare: 30.11.2021

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

202200186 NFP

Nr. oferte primite Total: 1 (una)
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 examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 369/21 din 20.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md


152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Denumire Întreprinderea de Stat „Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

IDNO c/f 1002600031906
Date de contact 

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

MD-2004, str. S. Lazo, 48, mun. Chișinău, tel. 
022 881201, 

e-mail: info@ingeocad.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Operatorul economic 
desemnat câştigător

Cod CPV Cantita
tea/Unitatea 

de măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Prețul total cu 
TVA, lei

Servicii de acces la Sis-
temul Național Global 
de Poziționare MOL-
DPOS pentru anul 2022

Întreprinderea de Stat 
„Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și 
Cadastru „INGEOCAD”

64216110-7 --/-- Nr. 2295 din 
31.12.2021

490 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 131/21AA din 31.12.2021   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 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 princi-
pal 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 publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii transport date pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636973117980

Data publicării: 15.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636973117980?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 363/21 din 17.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636973117980
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636973117980?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636973117980?tab=contract-notice
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Denumire „Moldtelecom” SA
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2001, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, 
mun. Chișinău, tel. 022 570648; e-mail: bps@
moldtelecom.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea operatorului 
economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractu

lui

Suma,
inclusiv TVA

Servicii transport date pentru anul 2022

1

Lotul nr. 1
Servicii transport date 

„100/100 Mbps 3 IP” pentru 
oficiile teritoriale ale Agenției 

Servicii Publice

„Moldtelecom” SA 72318000-7 --/--

Nr. 2309 din 
31.12.2021

810 000,00

2

Lotul nr. 2
Servicii transport date „Ether-

net Layer 2” pentru oficiile 
teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice

21 600,00

3

Lotul nr. 3
Servicii transport date „50/50 
Mbps 1 IP” pentru oficiile te-
ritoriale ale Agenției Servicii 

Publice

408 000,00

4

Lotul nr. 4
Servicii transport date 

„100/100 Mbps 1IP” pentru 
oficiile teritoriale ale Agenției 

Servicii Publice

280 800,00

5

Lotul nr. 5
Servicii transport date pentru  
interconectarea sediului din 

mun. Chișinău, str. Alexandru 
cel Bun, 56 cu sediul central 
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 

42

42 000,00

6

Lotul nr. 6
Servicii transport date pentru   
interconectarea sediului din 
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 

47 cu sediul central mun. Chi-
șinău, 

str. A. Pușkin, 42

42 000,00

Valoarea totală a contractului 1 604 400,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

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

Nr. 132/21AA din 31.12.2021   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 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 princi-
pal 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 publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

La data de 25.11.2021, termenul-limită de depunere 
a ofertelor în cadrul procedurii prin licitaţie deschisă 
privind achiziţionarea serviciilor de curățenie pentru 
anul 2022 (https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1634644942877?tab=contract-notice), 
a fost deschisă oferta operatorului economic „Proterra 
Grup” SRL, iar la data de 24.12.2021, autoritatea con-
tractantă a luat decizia de atribuire a contractului de 
achiziţii publice aceluiași operator economic „Proterra 
Grup” SRL. Deoarece termenul de așteptare pentru de-
punerea contestaţiilor expiră la data de 03.01.2022, 
persistând riscul ca ASP să nu fie asigurată cu servicii 
de curăţenie la începutul anului 2022, a apărut nece-
sitatea stringentă de a iniţia procedura de negociere 
fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare 
pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022, în temeiul 
art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. La procedura de negociere este in-
vitat operatorul economic „Proterra Grup” SRL, deoa-
rece a fost selectat drept câștigător la procedura de 
licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor de 
curățenie pentru anul 2022.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2022 – 
31.01.2022

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-1634644942877?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634644942877?tab=contract-notice
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Anunțul de participare Nr.: -
Data transmiterii Invitației de participare: 27.12.2021
Link: 202200150 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

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. 399/21 din 29.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Proterra Grup” SRL
IDNO 1011600012547
Date de contact 

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

MD-2068, str. A. Russo, 2 mun. Chișinău, tele-
fon: 022 433383

e-mail: office@terragroup.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r
Denumirea 
bunurilor/

serviciilor

Denumirea operato-
rului economic Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de măsură

Nr. şi data con-
tractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022

1
Interior

„Proterra Grup” SRL 90910000-9
78 768,14 m2

Nr. 2308 din 
31.12.2021 940 000,17

Exterior 109 500,00 m2

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         

mailto:office@terragroup.md


158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 134/21AA din 31 .12.2021   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 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 im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

În cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă 
cu nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635237680199, data deschide-
rii ofertelor la 02.12.2021, link: https://mtender.gov.md/
tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635237680199?tab=con-
tract-notice, pentru lotul nr. 30 nu a fost depusă nici o 
ofertă. 

Din acest motiv, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
131/15 privind achizițiile publice, a fost selectată proce-
dura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de pază tehnică a oficiului SEAI Otaci, str. Valerii 
Gaiciuc nr. 20, inclusiv  și servicii de deservire tehnică și 
mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare pază și 
a incendiilor pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

Anunțul de participare Nr.: -
Data transmiterii Invitațiilor de participare: 15.12.2021
Link: 202200179 NFP

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

-

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

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. 379/21 din 23.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire S.C. “Bercut” S.R.L.
IDNO 1003600043252
Date de contact 

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

MD-2062, str. Botanica Veche, 10 ap.72 mun. Chi-
șinău, telefon: 078892500

e-mail: office@bercut.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatoru-
lui econo-

mic

Cod 
CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv 
TVA

1

Servicii de pază tehnică a 
oficiului SEAI Otaci, str. Vale-
rii Gaiciuc nr. 20, inclusiv  și 
servicii de deservire tehnică 
și mentenanţă a sistemelor 

existente de semnalizare 
pază și a incendiilor pen-
tru perioada 01.01.2022-

31.12.2022

S.C. “Bercut” 
S.R.L.

79713 
000-5

--/-- Nr. 2312 din 
31.12.2021

  

21600,00

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         

mailto:office@bercut.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

(pentru loturile nr. 1 şi nr. 4)

Nr. 135/21AA din 31.12.2021   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714

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 princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636978249876

Data publicării: 15.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636978249876?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 394/21 din 29.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „Moldtelecom” SA

IDNO c/f 1002600048836

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

MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, nr. 10, mun. Chișinău, tel. 022 
570648; e-mail: bps@moldtelecom.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       

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

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumirea operatoru-
lui economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de măsură
Nr. şi data 

contractului
Suma,

inclusiv TVA

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022

1
Lotul nr. 1 

Servicii de telefonie 
fixă (446 numere)

„Moldtelecom” SA 64210000-1

--/--

Nr. 2313 din 
31.12.2021

446 444,00

2

Lotul nr. 4 
Servicii de închiriere 
a liniilor fizice direc-

te (3 linii)

--/--
4 896,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639647521683/03 din 03.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituţia Medico-Sanitară Publică 

„Centrul de Sănătate Făleşti”
Localitate Or.Fălești
IDNO 1008602000201/5700379
Adresa Or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon/fax 0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58                                                         
E-mail cs.falesti@ms.md;  bazilevschil@mail.ru 
Adresa de internet https: //csfalesti.md// 
Persoana de contact Larisa Bazilevschi, specialist în Ach. Publ. /259/2-

50-43
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)

Instituţia Medico-Sanitară Publică, 

Practica medicală

2. 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)

- art.2 (1) (a) din Legea nr.131/03.07.2015 privind achiziţiile publice 

- art.57 din Legea nr.131/03.07.2015 privind achiziţiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse Petroliere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639647521683
Data publicării: 16.12.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639647521683?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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639647521683
mailto:cs.falesti@ms.md
mailto:bazilevschil@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639647521683
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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:

întreprindere mare: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

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.06 din 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Adresa juridică: MD-2012, mun.Chișinău, str.Columna, 92

dumitru.simonov@lukoil.md,  tel/fax: 0-(22)-21-12-25, 22-08-28                 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 

Unitate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1 Produse Petroliere                       
pentru anul 2022

09130000-9 4200 litre – Benzină, A95

1500 litre – Motorină, Euro5
Nr.06                     

din 03.01.2022 107475,00

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

4. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

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

mailto:dumitru.simonov@lukoil.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 acordu-
lui-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice prin-
tr-un sistem dinamic de achiziţie  (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Produse alimentare (Peşte „Merluciu” şi Peşte „Merlan albastru”)  pentru anul 2022

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635750816875 din 03.01.2022

1. 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/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R Licitație deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Produse alimentare (Pește „Merluciu” și Pește „Mer-
lan albastru”)  pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
Data publicării: 01.11.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635750816875?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specifica-
ției tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te R 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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1635750816875 /001 din 15.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „TELEMAR”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 21/1, telefon: 022 479-098

telemarsrl@mail.ru, https://telemar.md/
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Pește „Merluciu” 15220000-6 98 200 kg
6 LD

03.01.2022
4 554 516,00 lei

Denumire SRL „AVT LUX COM”
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

mun. Chișinău, Vasile Badiu 11

telefon: 022 461-163

avtluxcom@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Pește „Merlan albastru” 15220000-6 98 200 kg
7 LD

03.01.2022
4 902 144,00 lei

Alte informații:

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

R Nu        

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

R Da      
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: https://eno-
tices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
mailto:telemarsrl@mail.ru
mailto:avtluxcom@mail.ru
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6228301
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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 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

achiziționarea Produselor petroliere pentru anul 2022

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635425092003  din 03.01.2022

1. 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/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R Licitație deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1635425092003
Data publicării: 29.10.2021 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635425092003?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specifica-
ției tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635425092003
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635425092003
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635425092003?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635425092003?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1635425092003 /001 din 23.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL- MOLDOVA” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna 92, 

telefon: 022 211-225/ 022 220-828
dumitru.simonov@lukoil.md, alexandru.olaru@lukoil.md

https://lukoil.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu R       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da R      Nu □     

“LITASCO” S.A., Elveția – 100%;

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Produse petroliere pentru anul 2022

1.1. Benzină Premium 95

09
10

00
00

-0

22 000 lit.

1 LD

03.01.2022
1 621 994,00 lei 

1.2. Motorină Euro 5 65 000 lit.

1.3.
Motorină Euro 5 (cu adausuri  
de aditivi de curățare, anti-
corozivi și antispumanți)

1 000 lit.

1.4. Gaz petrolier lichefiat (GPL) 700 lit.
Alte informații:

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

R Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635425092003
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
https://lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6701 din 03.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate publică centrală

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 pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de prețuri

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii V               

Lucrări □

Obiectul de achiziție Serviciilor de încărcare și regenerare a cartușelor pe parcursul 
anului 2022

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1637649883164

Data publicării: 23/11/2021 08:57
https://e-licitatie.md/achizitii/29534/servicii-de-repara-
re-si-de-intretinere-si-servicii-conexe-pentru

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

Nr. oferte primite

Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3 (trei)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3 (trei)

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. 48/1  Din 21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL ” IMPRESO-PRINT”
IDNO 1008600057315
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Melestiu 24/7

Telefon: 079440011

lilia@impreso.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □ V

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt.

Denumi-
rea bunu-
rilor, servi-
ciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

Lotul 
1

Servicii  de 
încărcare a 
cartușelor 
pe parcur-
sul anului 

2021

503132200-
4   1 Nr.2483.12/21 

din 30.12.2021 284 999,00 341 998,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite 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. 4  din     29.12.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică 
decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri       
Obiectul de achiziție achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2022 (repetat 

loturile anulate)

Anunțul de participare Nr. 
Data publicării: 
Link: : 

ocds-b3wdp1-MD-1637593830353
Criteriul de atribuire utilizat

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitatie deschisa
Nr. oferte primite Total: 1

Biosistem Mld SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu sunt
Pe cale electronică: SIA RSAP nu permite efectuarea proce-
durilor NFP

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. 
21 din 22.10.2021,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Biosistem Mld SRL
IDNO 1007600000794
Date de contact mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 165  Telefon: tel 022-205-386, 

022-205-285  (USMF)  022-205-632  (CUSIM) economia@usmf.md

economie.usmf@mail.ru

mailto:amt.buiucani@mail.ru
mailto:economia@usmf.md


176

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Întreprindere mică sau mijlocie Institutie de stat
Asociație de operatori economici  Nu       
Subcontractanți Nu     

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv TVA
1 achiziționarea reactivelor de labo-

rator pentru 2022 (repetat loturile 
anulate)

1 buc Nr. 29 din 
29.12.2021 240361.00

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  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. 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     30.12.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică 
decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii       
Obiectul de achiziție achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2022  

repetat
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639491318423  

Data publicării: 14.12.2021
Link: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21048667

Criteriul de atribuire utilizat

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate NFP
Nr. oferte primite Total: 1

LUKOIL-Moldova
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu sunt
Pe cale electronică: SIA RSAP 

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. 
30 din 29.12.2021,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire LUKOIL-Moldova
IDNO 1002600005897
Date de contact mun. Chișinău, str. Columna 92  Telefon: tel 022211225

dumitru.simonov@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Societate cu raspundere limitata

Asociație de operatori economici  Nu       
Subcontractanți Nu     

Loturile atribuite:

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639491318423
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Nr. 
crt.

Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1 Produse petroliere
09132000-3 1 buc Nr. 30 din 

30.12.2021 267880.00

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  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. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6  din     30.12.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153131

Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2

Număr de telefon/fax 022741916  756960

E-mail   amtbuiucani@ms.md

Adresa de internet amt buiucani.md

Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

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

conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii     

Obiectul de achiziție Achiziţionarea serviciilor de curăţenie in instituţie  medicala 
IMSP AMT Buiucani pentru 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631625366408

Data publicării: 14.09.2021

Link: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21044262/
lot/11527158

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
Proterra Grup SRL, Igiena Company SRL, Euroservices Cleaning

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

Pe cale electronică: SIA RSAP
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. 
21 din 22.10.2021,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Proterra Grup SRL
IDNO 1011600012547
Date de contact mun. Chișinău, str. A. Russo 2,  tel. 022433383 office@terra-

group.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da      

Asociație de operatori economici  Nu       
Subcontractanți Nu     

 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631625366408
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv TVA
1 Lotul 1 Servicii de curăţenie in 

instituţie medicala (4 obiective a 
IMSP AMT Buiucani)

90900000-6 1 buc Nr. 24 din 
29.12.2021 2801930.40

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  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 Procedura a fost contestata de către  operatorul 

economic Arsenal SRL si respinsă ca fiind neînte-
meiată. Decizia 03D-846-21 din 13.12.2021

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. 7  din     30.12.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

conform prevederilor art. 4, valoarea estimata este mai mică 
decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Service      
Obiectul de achiziție achiziționarea serviciilor de etalonare, verificare periodică  şi 

metrologică a dispozitivelor medicale pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637301080176
Data publicării: 19.11.2021
Link: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21047106

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 mij-
locii: Inspect Test SRL,  ETALONLAB, IS CMAC, MEIN MED
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu sunt
Pe cale electronică: SIA RSAP

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. 
24 din 21.12.2021,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Inspect Test SRL; ETALONLAB;  IS CMAC,

IDNO 1017600048256; 1019600041871; 1013600039380
Date de contact Mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 10, 022508373, office@inspecttest.md

mun. Chișinău, str. I. Neculce 5,   tel 069690137, office@etalonlab.md
mun. Chisinau, str. Eu. Coca, tel 022218501, sergiu.mocanu@cmac.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da, întreprindere de stat     
Asociație de operatori economici  Nu       
Subcontractanți Nu     

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637301080176
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Loturile atribuite:

Operator economic Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

IS  CMAC Lot 1. Aparat de cântărit cu 
funcţionare neautomată 50421000 41 buc Nr. 27 din 

28.12.2021 8560,80

IS  CMAC Lot 2. Aparat de cântărit cu 
funcţionare neautomata 50421000 4 buc Nr. 27 din 

28.12.2021 2980,80

IS  CMAC Lot 3. Higrometru psihrometric 50421000 77buc Nr. 27 din 
28.12.2021 5174,40

Inspect Test SRL Lot 4.  Dozator 50421000 43 buc Nr. 27.1 din 
28.12.2021 1437,60

ETALONLAB Lot 5.  Dispozitiv de măsurare a 
presiunii arteriale-tonometru 50421000 150 buc Nr. 27.2 din 

28.12.2021 1200,00

IS  CMAC Lot 6.  Ajustarea balanţei elec-
tronice de laborator 50421000 4buc Nr. 27 din 

28.12.2021 1560,00

Inspect Test SRL Lot. 7. Termostat 50421000 14buc Nr. 27.1 din 
28.12.2021 2757,60

IS  CMAC Lot 8. Incintă termostatată-ca-
mera de frig 50421000 6 buc Nr. 27 din 

28.12.2021 4932,00

Inspect Test SRL Lot.9. Autoclave 50421000 13buc Nr. 27.1 din 
28.12.2021 2496,00

ETALONLAB Lot.10. Aparat de ultrasonogra-
fie doppler diagnostic 50421000 5buc Nr. 27.2 din 

28.12.2021 5318,40

Inspect Test SRL Lot.11.Centrifuga  de laborator 50421000 8buc Nr. 27.1 din 
28.12.2021 1198,80

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  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. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1638971078322 /1 din 31.12.2021                    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600152558

Adresa Str. Arhanghel Mihail, 38

Număr de telefon/fax 022 29-26-52 / 022 24-14-88

E-mail arhanghel_mihail@yahoo.com

Adresa de internet http://www.spital.arhanghelmihail.md/

Persoana de contact Oxana Palancica – șef-specialist achiziții publice, 022 24-36-98

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție Medico-Sanitară Publică Spital Clinic Municipal

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ¡        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Benzină pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638971078322

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638971078322?tab=contract-notice
Data publicării: 08.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¡

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¡ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

 
 

mailto:arhanghel_mihail@yahoo.com
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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. MD-1638971078322 /1 din 24.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel:

0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25
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, in-
clusiv TVA

1 Benzină Premium 95 09132 000-3 15 000 litri nr.MD-1638971078322-1 
din 31.12.2021 300 000,00

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) 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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 03.01.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185, 022438237

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul Dimension pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048239, ocds-b3wdp1-MD-1638946652395
Data publicării: 08.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048239/   

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048239/
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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 03.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS Diamedix Impex
IDNO 1012600019967
Date de contact 

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

tel: 078883232

e-mail: cristina.savga@diamedix.ro     

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 ICS Diamedix Impex 33696500-0 Nr.52 din 
03.01.2022 1108174,01

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 □        

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 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:cristina.savga@diamedix.ro
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9 din 31.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căuşeni

Localitate or. Căușeni, 

IDNO 1007601010921

Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Număr de telefon/fax 024323088; 024323180; fax: 024322650

E-mail olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru

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

Persoana de contact Apetrii 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)

-

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări √

Obiectul de achiziție
”Reparația capitală a trotuarului din s. Copanca adiacent 
drumului L581 Copanca-Crimenciuc-Slobozia-M5, r. Cău-
şeni.”-Procedură repetată

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637151281051

Data publicării: 17.11.2021

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637151281051?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3
 

mailto:olga.apetrii@mail.ru
mailto:conscauseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637151281051?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637151281051?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 03 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”San Construct Grup”
IDNO 1011600024117
Date de contact 

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

MD-4301, Republica Moldova, r-l Căușeni, or. Căușeni, 
str. Traianus, 17, telefon: 069166666, fax:-, e-mail: san-
grup@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

”Reparația capitală a trotua-
rului din s. Copanca adiacent 
drumului L581 Copanca-Cri-
menciuc-Slobozia-M5, r. Căușe-
ni.”-Procedură repetată

45200000-9 1 complet nr.81 
10.12.2021

293867,00

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

Nu √        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

Nr.       04   din_28.12.2021___                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Gimnaziul ,,Ion Sârbu” 

Localitate s. Mașcăuți, r. Criuleni

IDNO 1012620009418

Adresa s. Mașcăuți, r.Criuleni

Număr de telefon/fax 024864527,02464249.060540603

E-mail maria.bounegru@mail.ru,gimmascaut@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Bounegru Maria, 060540603

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)

învătamânt

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi

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 v        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-139053839063

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048385/

Data publicării:09.12.2021

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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

Nr. oferte primite Total: 6(sase)
1.Baguette SRL
2.VillaProdottiSRL                                                
3. Sprin Agro SRL
4.ICS Lapmol SRL
5. II Prozorovski Lilian
6.CC Nivali Prod SRL

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
 
 

mailto:maria.bounegru@mail.ru
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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. __04__ din _22.12.2021___ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire 1. II Prozorovski Llilian

2. Baguette SRL 

3. Lapmol SRL

4. Sprin Agro SRL
IDNO 1. 1010605000089

2. 1014600037741

3. 1002600024308

4. 1008600057533
Date de contact 

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

1. II Prozorovski Lilian , s Sarata Galbena , r. Hin-
cesti, 069157487

2. Baguette  SRL , mun. Chisinau, Str. Voluntarilor 
15,

3. Lapmol SRL , mun. Chisinau srt. Ankara 6, 022-
42-12-18.

4. Sprin Agro SRL s. Hirtopul Mic, r. Criuleni, 
024872585.

Întreprindere mică sau mijlocie Da v       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 Lot  1 Crupe 1580000-
6

lot 32 
/28.12.2021 13183.60

2 Lot 2

 Legume si fructe
1580000-
6

lot 33 
/28.12.2021 52085.00

3 Lot3  Produse de bacanie , peste, 
oua de gaina.

1580000-
6

lot 34 
/28.12.2021

38007.85

4 Lot4

 Produse lactate
1580000-
6

lot 35 
/28.12.2021

60334.30

5 Lot 5 Carne 1580000-
6

lot 36 
/28.12.2021

44318.00
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6 Lot6

 Produse de panificatie
1580000-
6

lot 37 
/28.12.2021

17800.00

7 Lot 7 Dulciuri 1580000-
6

lot 38 
/28.12.2021

4454.00

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

2. Alte informații:

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

Nu v        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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.  44      din  31.12.2021   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Cristina Burlac

tel: 022-26-46-48

e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.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)

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguran-
ței alimentelor și a calității produselor alimentare, 
inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, 
produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui 
sistem de măsuri publice menite să asigure sănă-
tatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea 
produselor alimentare și a materiei prime, siguranța 
ocupațională, precum și protecția consumatorilor 
în domeniul alimentar.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Ustensile si consumabile de laborator pentru ac-
tivitățile inspectorilor ANSA

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627043884998
Data publicării: 23.07.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1627043884998?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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627043884998?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627043884998?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 21
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 21

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. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Bio Analitica” SRL
IDNO 1015600017171
Date de contact 

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

Adresa: str. Podul Înalt, 20/2, ap. 10, mun. Chișinău

tel.: 068612754

e-mail: <bioanalitica.moldova@gmail.com>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1 
Pachet safeu autosigilant  din plastic 
50x70cm,cu abrevierea ANSA

33100000-1

80000 buc

392LD din 
01.11.2021

361 920,00

2 Lot 15
Containere (Vase din plastic, sterile, cu 
capac)

10200 buc 103 305,60

3 Lot 16
Flacoane sterile cu gât larg pentru pro-
be de apă

5100 buc 98 899,20

4 Lot 17
Recipiente sterile pentru prelevarea 
probelor lichide 500 ml

1500 buc 15 192,00

5 Lot 18
Recipiente nesterile pentru prelevarea 
probelor lichide 500 ml

1500 buc 15 192,00
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La data de 28.12.2021 operatorul economic ”Bio Analitica” SRL, prin scrisoarea nr. 02/2021, ne-a informat că 
din cauza unor probleme legate de indisponobilitatea materiei prime, producătorul nu are capacitatea să 
livreze ofertantului produsele din Lot nr. 1 ” Pachet safeu autosigilant  din plastic 50x70cm,cu abrevi-
erea ANSA” în număr de 80000 buc., parte a Contractului 392LD din 01.11.2021. În circumstanțele create 
autoritatea contrctantă a recurs la modificarea contractului (micșorare) prin Decizia nr. 88 din 30.12.2021; 
Anunțul privind modificarea contractului nr. 89 din 31.12.2021; Dare de seamă privind modificarea contrac-
tului nr. 55 din 31.12.2021 remise la BAP.

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ABC NEW BUSINESS FACTORY SRL
IDNO 1018600027379
Date de contact 

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

Adresa: str. Viilor, 22, or. Sîngera, mun. Chișinău

tel.: 069419344

e-mail: “mardari176” <mardari176@gmail.com>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 2

Măști chirurgicale de unică folo-
sință

33100000-1 132500 buc 389LD din 
01.11.2021

44 520,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Lismedfarm” SRL
IDNO 1003600113573
Date de contact 

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

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 167/B

tel. 022-80-47-98

email: “ecaterina chitic” <ecaterina.chitic@lismedfarm.md>

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 3

Respirator
33100000-1

200 buc
399LD din 
01.11.2021

760,00

2
Lot 22

Seringă, 20 ml
250 buc 345,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ICS “Farmina” SRL
IDNO 1002600010549
Date de contact 

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

Adresa: str. Ciocana, 8/1, mun. Chișinău

tel. 078944054

email: “tender” <tender@farmina.md>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 4

Bonete de unică folosință

33100000-1 5000 buc 394LD din 
01.11.2021

2214,00

2 Lot 8

Combinezon de protecție de 
unică folosință, densitate 60g/
m2

1000 buc 50 160,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:
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Denumire LifeMed Group SRL
IDNO 1016600014720
Date de contact 

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

Adresa: str. Răzeșilor, 9, s. Trușeni, mun. Chișinău

tel. 079511992

email: “lifemedgr” <lifemedgr@gmail.com>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 5

Ochelari de protecție

33100000-1 50 buc 398LD din 
01.11.2021

450,00

2 Lot 13

Viziere de protecție

500 buc 7650,00

3 Lot 44

Viziere de protecție

200 buc 16 200,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Tehoptimed” SA
IDNO 1003600087162
Date de contact 

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

Adresa: str. Maria Drăgan, 19/a, mun. Chișinău

tel. 022473769

email: “tehoptimed” <tehoptimed@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 con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 6

Halat de unica folosință

33100000-1 5750 buc 402LD din 
01.11.2021

84 525,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire Absolutely Safety SRL
IDNO 1013600022911
Date de contact 

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

Adresa: str. Calea Ieșilor, 67, ap. 199, mun. Chișinău

tel. 079900589

email: <absolutelysafety2021@gmail.com>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 7

Halat din bumbac alb

33100000-1 100 buc 391LD din 
01.11.2021

11 700,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire SC”Imunotehnomed”SRL
IDNO 1002600012565
Date de contact 

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

Adresa: str. Gh. Asachi, 42, mun. Chișinău

tel. 069181181

email: “tatiana trili” <tatiana.trili@imunotehnomed.md>

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     



198

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1
Lot 9
Mănuși de unică folosință din latex, mă-
rime L.

33100000-1

41500 buc
396LD din 
01.11.2021

45 761,22

2
Lot 10
Mănuși de unică folosință din latex, mă-
rime XL.

61500 buc 67 881,24

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IM ”Natusana” SRL

IDNO 1006600025657

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

Adresa: Traian bd., 23/1, ap. 119, mun. Chișinău
tel. 069469457
email: “natusana-moldova” <natusana-moldova@mail.ru>

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □          
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 11
Mănuși de unică folosință din latex ste-
rile,  marimea L (1buc=1pereche)

33100000-1

625 buc

401LD din 
01.11.2021

4387,50

2 Lot 12
Mănuși de unică folosință din latex, ste-
rile,  marimea XL (1buc=1pereche)

625 buc 4387,50

3 Lot 14
Bahile de unică folosință

15200 buc 3830,40

4 Lot 19
Container cu capac pt. prelevare probe, 
nesteril, volum aprox.150 ml

200 buc 480,00

5 Lot 23
Sistem pentru perfuzie

250 buc 1050,00

6 Lot 43
Dezinfectant pentru suprafețe
1 buc= 1 litru

200 buc 9000,00
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Mic-Tan” SRL
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Adresa: str. Independenței, 44, ap.(of.) 34, mun. Chiși-
nău

tel. 022212004

email: “mic-tan” <mic-tan@mail.ru>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 20

Linguri din plastic sterile

33100000-1

10100 buc

400LD din 
01.11.2021

89 890,00

2

Lot 27

Pungă pentru impachetare (sti-
clelor cu probe prelevate) di-
mensiuni aprox. 50cmx20cm

500 buc 1530,00

3
Lot 29

Pachet ZIP-LOCK, volum - 1 litru, 
sterile

10000 buc 56 000,00

4
Lot 30

Pachet ZIP-LOCK, volum - 3 litri, 
sterile

10000 buc 82 000,00

5
Lot 33

Benzi, etichete autocolante
300 buc 93,00

6
Lot 38

Banda adezivă cu abrevierea 
ANSA

1260 buc 92 685,60
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Ecochimie„ SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Adresa: str. Valea Crucii, 2, ap. (of.) 85, mun. Chișinău

tel. 069123135

email: “info” <info@ecochimie.md>
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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 21

Lingură spatulă de laborator

33100000-1 40 buc 393LD din 
01.11.2021

2496,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Alex Standard” SRL
IDNO 1013600018392
Date de contact 

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

Adresa: str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun. Chiși-
nău

tel. 079500437

email: “alexstandard md” <alexstandard.md@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 □          
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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 Lot 28

Pachet autosigilant, nesteril 
300x200 mm

33100000-1

300 buc

390LD din 
01.11.2021

1800,00

2 Lot 31

Sigilii din lame metalice (sigila-
rea sticlelor cu probe)

500 buc 1080,00

3 Lot 34

Saci din polietilenă cu logo 
ANSA, 400x600 mm

13000 buc 49 920,00

4 Lot 35

Sigilii cu logo ANSA

16000 buc 21 120,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”GBG-MLD” SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65

tel. 0-22-27-20-05

email: “liliana” <liliana@gbg.md>

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 36

Pungi sterile 200x300
33100000-1

3000 buc
395LD din 
01.11.2021

44 100,00

2
Lot 37

Pungi sterile 300x400
3000 buc 79 200,00
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 78 din 18.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Inoxplus” SRL
IDNO 1011600039984
Date de contact 

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

Adresa: str. Petru Rareș, 36, ap.(of.) 48, mun. Chișinău

tel. 078262888

email: “tendere” <tendere@inoxplus.md>

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □          

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 39

Platou (tavă) din inox marimea 
aprox. 30x50 cm

33100000-1 20 buc 397LD din 
01.11.2021

3402,00

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

4. Alte informații:

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

Nu □      

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
 Nr.  21048019   din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon/fax 0254 228 44/0254 216 53
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu - 0254 221 41
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)

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție

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 publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare - Pâine pentru instituțiile pre-
școlare pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr : ocds-b3wdp1-MD-1638521410592
Data publicării:  03.12.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638521410592?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

 
 
 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638521410592?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638521410592?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. 
21048019  din 20.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Tranzit S.R.L.
IDNO 1003600030238
Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-5400, or. Rezina, str. 27 August, 
62;

tel: 0254 231 83; 069777983;                         

e-mail: tranzitsrl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □     Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu V    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV

Unitate 
de mă-

sură

Cantitate Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA

I Lotul I:  „Pâinea” pentru anul 2022 x
1. Pâinea 15811100-7 kg 14300,00 Nr.253 din 28.12.2021 171 600,00

Total pe lot I: x x x x 171 600,00
TOTAL pe contract: x x x

Nr.253 din 
28.12.2021 171 600,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        
Da □        

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

Nu V

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

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

mailto:tranzitsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.  21048451   din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon/fax 0254 228 44/0254 216 53
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu - 0254 221 41
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)

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V       
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare 
pe perioada  trimestrului I an. 2022(repetat)

Anunțul de participare Nr : ocds-b3wdp1-MD-1639130618000  /21048451
Data publicării: : 10.12.2021
Link:  :     ul https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639130618000?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

 
 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639130618000?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639130618000?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. 
21048451   din 23.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ALIM TITAL  S.R.L.
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-7721, s. Alexandrovca, r-l Lalo-
veni;

tel: 022 42 21 11; 07830180;                         

e-mail: alim.total@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □     Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu V    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV

Unitate de 
măsură Cantitate Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

I Lotul V: Fructe şi legume  prelucrate şi conservate x

1. Castraveți conservate 15331480-5 buc 128,00 Nr.254 din 30.12.2021 4480,00

2. Tomate (roșii) în suc 
propriu 15331420-7 kg 84,24 Nr.254 din 30.12.2021 2030,18

3. Magiun din fructe în 
asortiment 15332250-1 kg 131,00 Nr.254 din 30.12.2021 3406,00

4. Mazare verde conser-
vată 15331400-1 kg 197,00 Nr.254 din 30.12.2021 4353,70

5. Porumb conservat 15331470-2 kg 50,00 Nr.254 din 30.12.2021 1438,50

6. Pasta de tomate 15331425-2 kg 185,00 Nr.254 din 30.12.2021 6105,00

7. Suc de mere 15321600-0 litr 870,00 Nr.254 din 30.12.2021 11223,00

8. Suc de mere - struguri 15321600-0 litr 1200,00 Nr.254 din 30.12.2021 15840,00

Total pe lot V: x x x x 48876,38

TOTAL pe contract: x x Nr.254 din 30.12.2021 48876,38
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire BAGUETTE S.R.L.

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

Moldova, Republic of. MD-2037, mun. Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 
15;

tel: 022 407 100; 068100209;068100208                         

e-mail: baguette.srl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu V

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:baguette.srl@mail.ru
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu V    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Unitate 
de mă-

sură
Cantitate/ Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

I Lotul X:  Semințe

1. Miez de nucă 03111200-4 kg 34,00 Nr.255 din 30.12.2021 6732,00

2. Semințe de floarea soa-
relui

03111300-5 kg 8,00 Nr.255 din 30.12.2021 280,00

3. Semințe de susan 03111500-7 kg 4,00 Nr.255 din 30.12.2021 352,00

4. Semințe de mac 03117200-6 kg 5,00 Nr.255 din 30.12.2021 775,00

5. Semințe de in 03115130-0 kg 1,00 Nr.255 din 30.12.2021 34,00

Total pe lot VII: x x x x 8173,00

TOTAL pe contract: x x x Nr.255 din 30.12.2021 8173,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din_____________

.   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii

Obiectul achiziției Servicii de pază fizică a blocului administrativ al 

Centrului tehnico – criminalistic și expertize judiciare si-
tuat în mun. Chișinău, str. Putna 10 pentru anul 2022

Cod CPV 79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)

În temeiul pct.128 alin. 3) al HG nr.599/2020 pentru apro-
barea Regulamentului cu privire la achizițiile publice fo-
losind procedura de negociere „dacă lucrările, bunurile 
sau serviciile din motive tehnice, de creație sau referitoa-
re la protecția drepturilor exclusive pot fi executate, fur-
nizate sau prestate numai de către un anumit operator 
economic și nu există o altă alternativă.” și totodată,

În temeiul art.79 din Legea nr.68/2016 cu privire la ex-
pertiza judiciară și statutul expertului judiciar „Paza lo-
calurilor și a bunurilor instituţiilor publice de expertiză 
judiciară este asigurată, din alocaţiile de la bugetul de 
stat pe anul respectiv destinate instituţiilor respective, 
de către Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” sau de că-
tre subdiviziunea corespunzătoare din cadrul instituţiei, 
în cazul în care aceasta are în structura sa o subdiviziune 
specializată de pază.”

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:  Nu
Link-ul: Nu, 202125673
Data publicării: Nu

Platforma de achiziții publice utilizată Nu se aplică

http://www.mtender.gov.md
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Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante

Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

-
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu

Link-ul: Nu
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

Nu se aplică

Sursa de finanțare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 460 000,00

 
Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt

2. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

3. Până la termenul-limită (data 24.12.2021, ora 12:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii
1. Î.S. „Servicii Pază” a MAI 1010600043506 Sergiu SAVA

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii eco-
nomici:

Denumire document Denumirea operatorului economic
Î.S. „Servicii Pază” a MAI

Oferta – specificații tehnice și de preț (conform Anexe-
lor nr.22 și nr.23)

prezentat

Extras din registru persoanelor juridice prezentat
Certificat privind deținerea contului bancar prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, 
dar nu corespundecerințelor de calificare))

4. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Prețul ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea cu 
specificațiile teh-

nice

Servicii de pază fizică a blocu-
lui administrativ al 

Centrului tehnico – criminalis-
tic și expertize judiciare situat 
în mun. Chișinău, str. Putna 10 

pentru anul 2022

Î.S. „Servicii Pază” 
a MAI 451 140,00 12 luni + +

 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consem-
na prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

5. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele sta-
bilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  Nu sunt

6. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt
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7.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot       

8. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                   

9. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

10. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

11. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumi-
rea ope-
ratorului 
economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură  

Prețul to-
tal 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Servicii de pază fizică a blocului administrativ al 

Centrului tehnico – criminalistic și expertize judi-
ciare situat în mun. Chișinău, str. Putna 10 pentru 

anul 2022

Î.S. „Servicii 
Pază” a MAI 12 luni 451 140,00 541 368,00

12. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
Î.S. „Servicii Pază” a MAI 29.12.2021 e-mail: secretariat@serviciipaza.md;

 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

13. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu se aplică

14. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea ope-
ratorului  
economic

Întreprinderea:
Numărul 

şi data 
contractului

Cod CPV

fără TVA

Valoarea contractului Termen de valabi-
litate al contrac-

tuluiinclusiv TVA

Î.S. „SERVICII 
PAZĂ” A MAI Capital social 99 29.12.2021 79713000-5 451 140,00 541 368,00 31.12.2022

 
 
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la pro-
cedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): Nu se aplică

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/
contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de 
monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 03.01.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii √      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de pază conform necesităților anului 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634901024655

Data publicării: 22.10.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634901024655

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 □
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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: -
Pe cale electronică: 6

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 51 din 08.12.2021 și a deciziei de reevaluare nr. 60 din 21.12.2021 s-a decis atribuirea contractului 
de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”PREMIUM SECURITY GROUP” 
IDNO 1015600041471
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 15/ +373 79691750/ 
psgmoldova@gmail.com/ www.psg.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 √     

 

Denumire S.C. ”DVS SERVICE” S.R.L. 
IDNO 1004600013407
Date de contact 

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

mun. Chișinău, bd. Moscovei, 11/1/ 022 44-21-25/ 
dvs-service@mail.ru/ www.dvs-service.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 serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Servicii de supraveghere și pază 
tehnică a imobilelor IP USMF ”Ni-
colae Testemițanu”

79713000-
5

12 luni Nr. 94 din 
29.12.2021 103680,00

2
Servicii de pază fizică a Blocului 
didactic nr.1 și Complexului So-
ciocultural Universitar

12 luni Nr. 1 din 
03.01.2022 730404,36

3 Servicii de pază fizică a căminelor 
Campusului Studențesc 12 luni Nr. 94 din 

29.12.2021 3837600,00

mailto:psgmoldova@gmail.com/
http://www.psg.md
mailto:dvs-service@mail.ru/
http://www.dvs-service.md
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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. 01 din 31 decembrie 2021

I.Date cu privire la autoritatea contractantă

1 Denumirea autorității contractante IMSP CS Rezina
Localitate or.Rezina

IDNO 1007606007625

Adresa or.Rezina str.Șciusev 5 

Număr de telefon/fax 0-254-2-28-27

E-mail cs.rezina@ms.md  /cs.rezina.cadre@gmail.com

Pagina web oficială

Persoana de contact Lilia Bolganschi 0-254-2-52-88/069638859
2 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)

are ca obiect principal de activitate este ocrotirea sănătății 
populației prin dezvoltarea și fortificarea continuă a medicinii 
de familie cu accentuarea proritară pe măsurile de prevenire a 
maldiilor populației

3 autoritatea contractant[ este o autoritate 
central de achiziție sau sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună

nu

II.Date cu privire la procedura de atribuire
1 Cod CPV 33600000-6
2 Descrierea achiziției Reactive de laborator necesare pentru anul 2022
3 Tipul procedurii de atribuire aplicate

nr.procedurii de atribuire(inclusive link-ul 
procedurii de atribuire)

COP cu publicarea anunțului în BAP 

Nr. 21046756

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636965329594

4 Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

nu s-a aplicat

5 Criteriul de atribuire utilizat prețul cel mai scăzut
6 Nr. oferte primite Total:patru operatori economici

III.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 _30 
noiembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

III.1

Denumire SRL Biosistem MLD
IDNO 101600028048
Date de contact 

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

022-80-85-19

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:cs.rezina@ms.md
mailto:/cs.rezina.cadre@gmail.com
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Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 lot nr. 1 reactive și material 
de control pentru analizatorul 
hematologic MINDRAY

33600000-6 set 08.12.2021 

MD-636965329594

56459.17

2 lot nr. 2 reactivi calibratori 
și material de control pentru 
analizatorul bochimic A15

33600000-6 set 08.12.2021

 MD-636965329594

183382.58

3 lot nr. 3 reactivi calibratori 
și material de control pentru 
analizatorul de hemostaza 
Clindiag CO2

33600000-6 set 08.12.2021

 MD-636965329594

19499.56

4 lot nr. 4 reactive pentru 
analizatorul de urina DIRUI H 500

33600000-6 set 08.12.2021 

MD-636965329594

44618.36

5 lot nr. 7  expres teste pentru 
determinarea sîngelui occult în 
materialul biologic

33600000-6 set 08.12.2021 

MD-636965329594

39102.00

III.2

Denumire SRL Sanmedico
IDNO 1003602008154
Date de contact 

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

022-62-30-32

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 lot nr. 5 reactive și control 
pentru determinarea sifilisului

33600000-6 set 08.12.2021 

nr.01/2022

2700.00

2 lot nr. 6 expres teste pentru 
Troponina I

33600000-6 teste 08.12.2021

01/2022

 

156.00
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III.3

Denumire GBG SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

022-54-73-73

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 lot nr. 8 Azopiram set 2 flx50ml 33600000-6 set 08.12.2021 

nr.926/12/21

120.00

IV.Alte informații:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 2 din 31.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 200
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vladimir Vornic, 022 822 200, e-mail: vladimir.vornic@
bnm.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Servicii de modernizare a Sistemului automatizat de 
plăți interbancare (SAPI)

Cod CPV 72212422-3
Valoarea estimată a achiziției 4 160 833,33 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-2020-11-19-000001-1 
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/10061599/

Data publicării anunțului de participare 16.09.2020
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)

-

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: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.12.2020

Denumirea operatorului economic CMA SMALL SYSTEMS ACTIEBOLAG

mailto:vladimir.vornic@bnm.md
mailto:vladimir.vornic@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-11-19-000001-1
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru 25/26/2021-NFP
Data: 12.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 311 000, 00 USD
Inclusiv TVA: 371 576, 00 USD

Termen de valabilitate Până la executarea deplină a tuturor obligațiunilor pre-
văzute în Contract

Termen de execuție Conform termenelor prevăzute la Anexa nr. 2 în Con-
tract

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  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:+
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, 

art.76 alin.(7) pct.4)

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

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

Acord adițional nr. 1 din 30.03.2021

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Planificarea activităților de prestare a serviciilor de modernizare a Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI) 
din Anexa nr.2 la Contract se expune în redacție nouă.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Părțile au convenit de comun acord la modificarea Contractului menționat, și anume ajustarea planului grafic al pro-
iectului  prin extinderea unei etape din contul alteia, fără depășirea termenelor finali prevăzuți în planul de proiect 
agreat de părți, inclusiv toleranțele de timp agreate în acesta.

Modificarea planului de proiect este cauzată urmare a mai multor factori:

1. Mediul de test al SAPI   modernizat a fost pus la dispoziție participanților SAPI în scopul   inițierii procesului de 
ajustare a sistemelor informaționale interne în contextul modernizării SAPI, după finisarea etapei de construcție și 
desfășurarea sesiunilor de instruire pentru participanții SAPI (22.11.2021).

2. Solicitările parvenite de la participanții SAPI referitor la prelungirea perioadei aferentă testărilor, ținând cont de 
complexitatea lucrărilor ce urmează a fi efectuate de către ei pentru migrarea la standardul ISO 20022 pentru forma-
tele mesajelor.

3. Alocarea de către participanții SAPI a resurselor necesare pentru elaborarea unei funcționalități de aplicare a sem-
năturii electronice pe mesajele care urmează să fie transmise în SAPI, luând în calcul inclusiv activitățile curente în 
contextul finisării anului de gestiune.

4. Procesul complex ce ține de elaborarea și aprobarea modificării actelor normative aferente SAPI, care urmează să 
intre în vigoare la momentul lansării SAPI pe mediul de producție.
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5. SAPI este un sistem de importanță sistemică, iar funcționarea stabilă și eficientă a acestuia este una primordială, 
care depinde inclusiv de nivelul de pregătire și corespundere tehnică a participanților în SAPI.

Conform modificărilor propuse, lansarea SAPI pe mediul de producție se deplasează până în data de 20.05.2022.

Extinderea etapelor de Testare și go-live ale proiectului este efectuată cu utilizarea a 26  zile de toleranță din totalul de 
35 zile rămase și prin diminuarea etapei de Soak cu 50 zile. Prin urmare data acceptanței finale a proiectului, inclusiv 
perioada de garanție se deplasează cu 31 zile lucrătoare din contul zilelor  de toleranță (40 zile lucrătoare total pe 
întreg proiect).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.2 din 24.12.2021 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului 
nr. 25/26/2021-NFP din 12 februarie 2021 de achiziționare, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare, a serviciilor de modernizare a Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI), încheiat 
între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic CMA SMALL SYSTEMS ACTIEBOLAG.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
CMA SMALL SYS-
TEMS ACTIEBO-
LAG

2 27.12.2021 

(primit de la contrapar-
te la data 31.12.2021)

- -

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

achiziționarea autoturismelor 

Nr. 133/21AM din 31.12.2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504714
Număr de fax 022 212259
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Autoturisme
Cod CPV 34110000-1
Valoarea estimată a achiziției 1 304 089,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631514297982

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1631514297982?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.09.2021
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)

-

II.  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 achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 291/21 din 29.10.2021

Denumirea operatorului economic „DAAC - Autosport” S.R.L.

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 2096  

Data: 16.11.2021

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631514297982
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 1 390 000,00

Inclusiv TVA: 1 390 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 16.11.2021-31.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Se prelungește termenul de valabilitate a contractului nr. 
2096 din 16.11.2021 până la data de 01.03.2022.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizi-
țiile publice și pct. 30, subpct. 11 din Hotărârea Guvernului 
nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

La data de 16.11.2021 a fost încheiat contractul nr. 2096 cu operatorul economic „DAAC - Autosport” S.R.L. privind 
achiziționarea autoturismelor. 

 În perioada de livrare a bunurilor a parvenit o solicitare de la furnizor privind prelungirea termenului de livrare a 
autoturismelor, și anume a unui autoturism, cinci fiind livrate la data actuală. În scrisoarea adresată către Agenţia Ser-
vicii Publice se menționează faptul că, criza globală a afectat și producătorul autoturismelor „Dacia”, fiind prelungit și 
termenul de fabricație a anumitor modele de autoturisme, în special cel care urma a fi livrat conform contractului nr. 
2096 din 16.11.2021.

Astfel, s-a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractului până la data de 01.03.2022

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificările menționate mai sus sunt condiționate de afectarea industriei auto, prin stagnarea producerii, cât și fur-
nizarea acesteia.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 01.03.2022 la contractul nr. 2096 din 
16.11.2021 privind achiziționarea autoturismelor

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/
Cu capital mixt/ aso-

ciere/ Cu

capital străin

Nr. şi data acordului adiţi-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)
Inclusiv TVA

„DAAC - Autosport” 
S.R.L.

- Nr. 2310 31.12.2021 - -

 



222

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

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 sectoriale/acordului-cadru

Nr. 2 din 16.12.2021

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Universitatea de Stat din Comrat
Localitate АТО Гагаузия, мун. Комрат
IDNO 1008611002139
Adresa ул. Третьякова 152.
Număr de telefon 029824345
Număr de fax 029824345
E-mail kdu_91@mail.ru
Adresa de internet kdu.md
Persoana de contact Arseni Igor

079001837

igorarseni1987@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă  
Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdp1 MD-1622545870471
Data deschiderii ofertelor 21.06.2021
Nr. BAP  №46
Data publicării în BAP 15.06.2021
Data (datele) și 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/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție Lucrări □

Obiectul de achiziție Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского 
госуниверситета

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

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului №3/21 din 22.06.2021

Operatorului economic cîştigător Sud Terra SRL, c/f 1014611001799

Date de contact ale operatorului economic m.Comrat, str.Fedico, 22, ap.25 Tel. 029881402

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622545870471
https://achizitii.md/ru/public/tender/21039921/lot/11511265/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21039921/lot/11511265/
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Nr. contract de achiziție №49/21 

Data contract de achiziție 29.06.2021

Valoarea contractului de achiziție 1 965 985,58 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 3 luni

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

Tipul modificărilor operate Modificarea termenului de execuție  □
Temeiul juridic Act adițional
Valoarea modificărilor p□n□ la 31.03.2022
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

292 418,47 lei

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Объем и стоимость работ увеличиться на 292 418,47 лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Выявлены непредвиденные дополнительные работы, не предусмотренные техническим заданием и 
сметой, что повлекло увеличение стоимости работ на 292 418,47 лей и срока исполнения работ.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din  13.12.2021 a fost 
încheiat acordul adițional №2 din 14.12.2021 Contractului № 49/21 din 29.06.2021 privind:

1. Majorarea valoarei lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul contractului nr.49/21 din 29 
iunie 2021, cu 292 418,47 (doua sute nouazeci si doua mii patru sute optsprezece) lei, 47 bani. Astfel, 
se stabilește costul final în sumă de 2 258 404.05 (doua milioane doua sute cincizeci si opt mii patru 
sute patru) lei,05 bani, inclusiv TVA.

2. Prelungirea termenului contractului p□na la 31 martie 2022.

Denumire opera-
tor economic

Adresa, numărul 
de telefon, numă-
rul de fax, adresa 

de e-mail şi adresa 
de internet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Sud Terra SRL, c/f 
1014611001799

m.Comrat, str.Fe-
dico, 22, ap.25 Tel. 
029881402

Cu capital autohton 2 14.12.2021 243 682,06 lei 292 418,47 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. 01 din 31.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Dondușeni
Localitate Or.Dondușeni
IDNO 1007601006793
Adresa Or.Dondușeni, str.Independenței,49
Număr de telefon (0251)2-22-03
Număr de fax (0251)2-46-05
E-mail oficial primariadonduseni@mail.ru 
Adresa de internet ---
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Padnevici Alina

079549332
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimen-
tare cu apă a or.Dondușeni. Obiect Nr.201713 ( Etapa II)

Cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale

Valoarea estimată a achiziției 2126856,0

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1628240101990

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1628240101990

Data publicării anunțului de participare 06.08.2021

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

---

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect 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

01.10.2021

mailto:primariadonduseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628240101990
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Denumirea operatorului economic SRL FEDION COM
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000001036

Data:01.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2124464,10

Inclusiv TVA:2549356,94
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea privind achiziții publice nr.131 din 03.07.15, Art.76 alin.7) 
pct.1, pct.2

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)

 Conform procedurii de achiziție publică Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1628240101990 din 24 august 2021, lucrările ce au 
fost achiziționate în scopul extinderii, reconstrucției si modernizării sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni, 
etapa a II-a, care reflectă volumul de lucrări și anume, conform caietului de sarcini solicitat, condițiile de activitate a 
grupului de lucru au fost reduse din cauza condițiilor climaterice nefavorabile.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Contractul cu agentul economic cîștigător SRL Fedion Com, cu privire la lucrările ce au fost achiziționate în scopul 
extinderii, reconstrucției si modernizării sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni, etapa a II-a, a fost executat 
în volum de 70% din suma totală a contractului.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2021-0000001036 din 
01.10.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind  modificarea termenului de executare a contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fedion Com 1 31.12.2021 779461,50 935353,80

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628240101990
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1/163817600792 din 10.01.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria m. Soroca
Localitate m. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa str.Șt. cel Mare,5
Număr de telefon 023023463,
Număr de fax 023022800
E-mail achizitiisoroca@primsoroca.eu
Pagina web oficială achizitiisoroca@primsoroca.eu
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Senco, t.023023463

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  +

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse lactate și de panificație pentruIET soroca a.2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2444525,0
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638171600792 

Link: ocds-b3wdp1-MD-1638171600792 

Data publicării anunțului de participare 29.11.2021
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 □
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 □     FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: Buget local

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638171600792
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638171600792
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Fabrica de unt Florești
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/21 din 27.12.2021

Data:27.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2487592,48

Cu TVA:2805241,36
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 1.01.2022-31.12.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.35 al HG 667/2016
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 cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

   Se micşorează poziția Caşcaval tare  45%  cu 10000kg în sumă de1030000 lei din greşalî tehnică.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

   Se micşorează poziția Caşcaval tare  45%  cu 10000kg în sumă de1030000 lei din greşalî tehnică.

__________________________________________________________

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-adițional nr.1/1638171600792____
din 10.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului de bază sub nr.21/21 din 27.12.2021

__________________________________________________

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Fabrica de unt 
Florești

1/22 10.01.2022 -858300,0lei -1030000 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2.1 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de 

Stat „Moldpres”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600071952
Adresa Str. Pușkin, nr. 22, et. 3
Număr de telefon 022233601
Număr de fax 022232696
E-mail oficial inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Adresa de internet www.moldpres.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Inga Bratețchi, 022233601,

inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de tipar a Monitorului Oficial pentru anul 2021
Cod CPV 79800000-2
Valoarea estimată a achiziției 2 500 000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
Link: 

https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1612788856526

Data publicării anunțului de participare 08.02.2021
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 Servicii 
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 propriu

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

30.03.2021

Denumirea operatorului economic Întreprinderea de Stat Firma Editorial Poligrafică 
„Tipografia Centrală”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2
Data:11.05.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 900 000
Inclusiv TVA: -

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe perioada anului 2021 periodic în ziua de vineri - apa-

riția edițiilor de bază, după caz și apariția edițiilor supli-
mentare. 

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]

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, 
art.76., alin.(7), pct.2), a), b).

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:

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

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru anul 2021.

Înainte de modificare

1. Termenul de executare/ livrare/ prestare periodic în ziua de vineri - apariția edițiilor de bază, după caz și 
apariția edițiilor suplimentare pe perioada anului 2021;

2. Pct.11.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2021.

După modificare

1. Termenul de executare/ livrare/ prestare periodic în ziua de vineri - apariția edițiilor de bază, după caz și 
apariția edițiilor suplimentare pe perioada de valabilitate a acordului adițional nr.2.1 din 30.12.2021; 

2. Durata Contractului nr.2 din „11” mai 2021 de achiziționare a serviciilor de tipar al Monitorului Oficial al Re-
publicii Moldova pentru anul 2021 se prelungește pentru perioada 1 ianuarie 2022 și până la data notificării preala-
bile scrise adresate celeilalte Părți privind intenția de reziliere a Contractului, cu respectarea unui termen de preaviz 
de 3 zile calendaristice;

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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Conform pct.5. din Statutul I.P. „AIS  „Moldpres”, aprobat prin H.G. nr.1208/2018: „În vederea realizării mi-
siunii sale, Agenția „Moldpres” are următoarele funcții:

3) asigurarea editării „Monitorului Oficial al Republicii Moldova” în conformitate cu prevederile Legii nr. 
173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, recepționând și publicând legi și 
alte acte normative ale Parlamentului, decrete ale Președintelui Republicii Moldova, ordonanțe, hotărâri și 
dispoziții ale Guvernului, acte ale Curții Constituționale și ale Curții de Conturi, acte normative ale organelor 
centrale de specialitate ale administrației publice, ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale 
a Pieței Financiare, alte acte normative;

4) editarea suplimentelor la „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” pentru publicarea materialelor cu car-
acter informațional-juridic și publicitar;”

Prin urmare, pentru a-și onora obligațiile sale și pentru a nu întrerupe procesul de tipar al ediției periodice și, deo-
arece, la momentul de față procedura de licitație deschisă privitor achiziției serviciilor de tipar al Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova pentru anul 2022 este încă în derulare, I.P. „AIS  „Moldpres”, recurge la încheierea unui acord 
adițional.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2.1. din 
30.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind durata contractulu și termenul de executare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.S. „FEP 
„Tipografia Cen-
trală”

2.1. 30.12.2021 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  21036388 din  31.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Aliona Grigoraș, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de mentenanță corectivă  externă a  dispozitivelor 

medicale  pentru anul 2021.
Cod CPV Servicii   
Valoarea estimată a achiziției 941 666,67
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1613642472156
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1613642472156?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 18.02.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publi-
cărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene privind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz)

-

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

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

Nu 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție

24.03.2021

Denumirea operatorului economic „Ericon” SRL  
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

36/21 din 05.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 247 916,00

Inclusiv TVA:  297 499,00
Termen de valabilitate 31.12.2021

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

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate   
Temeiul juridic Art.76, alin.(7) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare şi Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară 
modificarea:

Până la modificare:

Pct. 12.6 din contract are următorul cuprins:

„12.6 12.6. Prezentul Contract se consideră  valabil până la 31 decembrie 2021”.                         

După modificare

 Se majorează termenul de valabilitate al contractului nr. 06-36/21 din 05.05.2021

Pct. 12.6 din contract se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12.6 Prezentul Contract se consideră  valabil până la 31 Martie 2022.”

La 23.12.2021 operatorul economic „ERICON” SRL a înaintat scrisoarea de solicitare (se anexează) a prelungirii terme-
nului de valabilitate a contractului nr. 06-36/21 din 05.05.2021 cu privire la procedura de achiziție a Serviciilor de 
mentenanță corectivă  externă a  dispozitivelor medicale  pentru anul 2021 din 18.02.2021.

Ca urmare a prestării serviciilor de reparație și mentenanță pentru Lotul nr.3. Reparația videocolonoscop Fujinon 
EC – 590ZW3/L, conform caietului de sarcini au fost prevăzute următoarele servicii: Înlăturarea defectelor și anume 
fisuri pe toată suprafața, nu trece testul de etanșeitate.

Însă, după preluarea dispozitivului la inspecția preventivă s-au depistat următoarele defecte nemenționate în caietul 
de sarcini:

1. Defect de ermetism al tubului de inserție (fisurat pe toată lungimea).

2. Defect de ermetism al corpului de dirijare.



234

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

3. Dirijarea unghiulară defectă și una lipsește total.

Pentru executarea respectivelor lucrări a fost necesar de a comanda un tub de inserție de la producător, care nu a fost 
specificat inițial în caietul de sarcini. Astfel, termenul de prestare s-a majorat cu 2 luni.

După recepționarea pieselor de schimb și dezasamblarea endoscopului s-a depistat defect care nu putea fi diagnos-
ticat preventiv. Invazia de lichide în tubul de inserție a blocat motorul de ajustare a ZOOM – ului optic, ce a fost co-
mandat adițional de la producător. 

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis prelungirea termenului 
de valabilitate a Contractului nr. dl. Gheorghe BUNIC, până la 31.03.2022, inclusiv se prelungește și garanția 
de bună execuție in cuantum de 5% din valoarea totală a prezentului contract. 

Totodată, operatorului economic i se vor aplica sancțiuni conform punctului 10.3 din contractul 06-36/21 
din 05.05.2021, care prevede următoarele: 

,,10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma 
Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În 
cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și 
Prestatorului  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate 
cu prevederile punctului 10.1.,,

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

„ERICON” SRL Cu capital autohton Ac o rd 
aditio-
nal nr. 
1

31.12.2021
- -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2.1 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de 
Stat „Moldpres”

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600071952

Adresa Str. Pușkin, nr. 22, et. 3

Număr de telefon 022233601

Număr de fax 022232696

E-mail oficial inga.bratetchi@moldpres.gov.md

Adresa de internet www.moldpres.md

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

Inga Bratețchi, 022233601,
inga.bratetchi@moldpres.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de tipar a Monitorului Oficial pentru anul 2021
Cod CPV 79800000-2
Valoarea estimată a achiziției 2 500 000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
Link: 

https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1612788856526

Data publicării anunțului de participare 08.02.2021
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 Servicii 
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 propriu

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

30.03.2021

Denumirea operatorului economic Întreprinderea de Stat Firma Editorial Poligrafică 
„Tipografia Centrală”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2
Data:11.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 900 000
Inclusiv TVA: -

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
https://www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1612788856526
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție Pe perioada anului 2021 periodic în ziua de vineri - apa-

riția edițiilor de bază, după caz și apariția edițiilor supli-
mentare. 

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]
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, art.76., alin.
(7), pct.2), a), b).

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:

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

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru anul 2021.

Înainte de modificare

1. Termenul de executare/ livrare/ prestare periodic în ziua de vineri - apariția edițiilor de bază, după caz și 
apariția edițiilor suplimentare pe perioada anului 2021;

2. Pct.11.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2021.

După modificare

1. Termenul de executare/ livrare/ prestare periodic în ziua de vineri - apariția edițiilor de bază, după caz și 
apariția edițiilor suplimentare pe perioada de valabilitate a acordului adițional nr.2.1 din 30.12.2021; 

2. Durata Contractului nr.2 din „11” mai 2021 de achiziționare a serviciilor de tipar al Monitorului Oficial al Re-
publicii Moldova pentru anul 2021 se prelungește pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 28 februarie 2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

I.P. „AIS  „Moldpres” a recurs la modificarea contractului nr.2 din „11” mai 2021 din motivul că, procedura de licitație 
deschisă privitor achiziției serviciilor de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru anul 2022 este încă 
în derulare și I.P. „AIS  „Moldpres” este obligată să asigure editarea „Monitorului Oficial al Republicii Moldova” în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2.1. din 
30.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind termenul de executare și durata contractului care, se 
prelungește pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.S. „FEP 
„Tipografia Cen-
trală”

2.1. 30.12.2021 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01-COP din 03.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni
Localitate Or. Strășeni
IDNO 1003600158309
Adresa str. T. Ciorbă 11/1
Număr de telefon (0237)-22-448
Număr de fax (0237)-22-448
E-mail oficial srstraseni@ms.md
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție PCererea ofertelor de prețuri  □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Obiectul achiziției Achiziționarea: ”Produse Alimentare pentru Pacienții 
din cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni și Produse 
alimentare pentru pacienții cu tuberculoză prin inter-
mediul tichetelor alimentare pe parcursul sem. II, anul 
2021”

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 754 071,09 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21040326/                                                      ocds-
b3wdp1-MD-1622643625018
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1622643625018?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 2 iun. 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)

Nu este cazul.

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

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

Nu P  Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM P
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

23.06.2021

Denumirea operatorului economic 1. SRL ”Costodar Impex”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-13-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 92581,15

Inclusiv TVA: 109451,7
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
Denumirea operatorului economic 2. ”Prodagrotrade” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-15-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 46352,76

Inclusiv TVA: 50061,00
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
Denumirea operatorului economic 3. S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-16-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 86810,00

Inclusiv TVA: 104172,00
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
Denumirea operatorului economic 4. ”LAPMOL” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-17-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 149885,42

Inclusiv TVA: 164132,5
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
Denumirea operatorului economic 5. S.R.L. ”BAGUETTE”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-18-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5705,00

Inclusiv TVA: 6825,00
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
Denumirea operatorului economic 6. ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A URECOOP 

STRĂŞENI
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: AP-19-2021

Data: 01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 255530,20

Inclusiv TVA: 292848,00
Termen de valabilitate 01.07.2021-31.12.2021
Termen de execuție 01.07.2021-31.12.2021
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II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  P
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 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Nu este cazul]

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

[Nu este cazul]

Alte informații relevante [Nu este cazul]
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 

Suma inițială Suma micşorată

Fără TVA Inclusiv 
TVA

Fără TVA Inclusiv 
TVA

SRL ”COSTODAR IMPEX”, Contract nr. AP-13-2021 
din 01.07.2021 privind achiziţionarea: Produse Ali-
mentare pentru Pacienți - Diverse Produs e Alimenta-
re, Fructe și legume transformate, Cereale

92581,15 109451,7 76579,07 90242,98

”PRODAGROTRADE” S.R.L. 
Contract nr. AP-15-2021 din 01.07.2021 privind achi-
ziţionarea: Produse Alimentare pentru Pacienți - Le-
gume și fructe

46352,76 50061,00 23968,03 25903,56

S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 
Contract nr. AP-16-2021 din 01.07.2021 privind achi-
ziţionarea: Produse Alimentare pentru Pacienți - Pro-
duse de origine animală (carne de pasăre, carne de 
bovină, parizer, crenvurște)”

86810,00 104172,00 69828,74 83794,49

”LAPMOL” SRL 
Contract nr. AP-17-2021 din 01.07.2021 privind achi-
ziţionarea: Produse Alimentare pentru Pacienți - Pro-
duse lactate

149885,42 164132,5 116103,76 126235,78

S.R.L. ”BAGUETTE” 
Contract nr. AP-18-2021 din 01.07.2021 privind achi-
ziţionarea: Produse Alimentare pentru Pacienți - Pro-
duse origine animală (ouă de găină)

5705,00 6825,00 3227,4 3861,00

ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A URECOOP STRĂŞENI 
Contract nr. AP-19-2021 din 01.07.2021 privind achi-
ziţionarea: ”Produse alimentare pentru pacienții cu 
tuberculoză prin intermediul tichetelor alimentare”

255530,20 292848,00 168427,4 192430,00

 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din cauza micșorării numărului pacienților, contractele de achiziție publică (Contract nr. AP-13-2021 
din 01.07.2021, Contract nr. AP-15-2021 din 01.07.2021, Contract nr. AP-16-2021 din 01.07.2021,  Con-
tract nr. AP-17-2021 din 01.07.2021, Contract nr. AP-18-2021 din 01.07.2021, Contract nr. AP-19-2021 din 
01.07.2021) încheiate nu au fost executate integral. Astfel, în conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 2 din Le-
gea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, s-a propus micșorarea contractelor de achiziție publică 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 31.12.2021 a 
fost încheiat acordurile adiţionale privind micșorarea sumelor contractelor de achiziții publice menționate anterior.

Denumire operator econo-
mic

Nr. şi data acordu-
lui adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL ”COSTODAR IMPEX”
Nr. 01/AP-13-2021 din 

31.12.2021
76579,07 90242,98

”PRODAGROTRADE” S.R.L.
Nr. 01/AP-15-2021 din 

31.12.2021
23968,03 25903,56

S.C. ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. 01/AP-16-2021 din 

31.12.2021
69828,74 83794,49

”LAPMOL” SRL
Nr. 01/AP-17-202 din 

31.12.20211
116103,76 126235,78

S.R.L. ”BAGUETTE”
Nr. 01/AP-18-2021 din 

31.12.2021
3227,4 3861,00

ÎCAP ”COOPALIMENTAȚIE” A 
URECOOP STRĂŞENI

Nr. 01/AP-19-2021 din 
31.12.2021

168427,4 192430,00

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/acordului-cadru

Nr. 3 din 10.01.2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cazaclia
Localitate s. Cazaclia
IDNO 1007601004445
Adresa UTA Găgăuzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
Număr de telefon 0-291-67-2-36, 0-291-67-7-28
Număr de fax 0-291-67-2-36
E-mail oficial
Adresa de internet сazaclia.primaria@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Biicli Tatiana, 0(291) 67-0-99, cazaclia.primaria@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □    Altele: []
Obiectul achiziției Продукты питания для подведомственных 

учреждений примэрии села Казаклия на 1 
полугодие 2022 года

Cod CPV 1580000-6
Valoarea estimată a achiziției 501 112,00 лей
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048792
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639654362654

Data publicării anunțului de participare 16.12.2021 г.
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]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.12.2021 г.

Denumirea operatorului economic SA «Iugintertrans»                                                              
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5

Data: 04.01.2022 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 44 738,30 лей

Inclusiv TVA: 48 315,74 лей
Termen de valabilitate 04.01.2022 г.
Termen de execuție 15.07.2022 г.

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 п.с) ч.(1) ст.77 Закона РМ «О государственных закупках» № 

131 от 03 июля 2015 г.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) SA «Iugintertrans» - расторгнуть договор                                                            
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)

1. По договору № 5 от 04 января 2022 г. с  SA «Iugintertrans», был заключен договор на сумму 48 315,74 (сорок 
восемь тысяч триста пятнадцать) леев 74 бань с НДС. Согласно п.с) ч.(1) ст.77 Закона РМ «О государственных 
закупках», данный договор расторгается, так как договор не должен был быть присужден соответствующе-
му контрагенту SA «Iugintertrans» ввиду серьезного нарушения обязательств, вытекающих из Закона РМ «О 
государственных закупках» № 131 от 03 июля 2015 г. 

Оферта поданная экономическим агентом SA «Iugintertrans» по лоту 3

«хлебобулочные изделия» является ошибочной, а именно в ценовой спецификации неверно указано 
наименование «Булочка сдобная «Крошка»» и количество данной позиции, в результате чего также неверно 
указана и сумма с НДС. 

Оферта экономического агента SA «Iugintertrans» не соответствует техническим требования и критериям, 
предусмотренными в приглашении на участие.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Предложение рабочей группы по закупке товаров и услуг примэрии с. Казаклия расторгнуть договор № 5 
от 04 января 2022 г. с  SA «Iugintertrans», так как договор не должен был быть присужден соответствующему 
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контрагенту SA «Iugintertrans» ввиду серьезного нарушения обязательств, вытекающих из Закона РМ «О 
государственных закупках» № 131 от 03 июля 2015 г.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 
06.01.2022 г. a fost încheiat acordul adiţional privind расторгнуть договор № 5 от 04 января 2022 г. с  SA 
«Iugintertrans»

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA «Iugintertrans»                                                              5 04.01.2022 44 738,30 48 315,74
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 21046965/1  din ”29„  decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 221 41
Număr de fax 0254 228 44
E-mail oficial primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Valentina Vizitiu

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitația publică (repetată)  V  

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile 

preșcolare pe perioada trimestru I  anul 2022.
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției 760 100,00 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637140032225 /21046965
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046965/

Data publicării anunțului de participare 17.11.2021
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)

Nu au fost 

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □

Alte surse: V  Buget local

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046965/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Data: “14”  decembrie 2021      

Denumirea operatorului economic Prodise de Familie S.R.L., adresa: Republica Moldova, 
mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15; 

telefon: 079708344; 078877032 

e-mail: viorel.iacovet@filletti.md
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 250 din 21 decembrie 2021; 

Data: din 21 decembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 243202,10lei

Inclusiv TVA: 291845,00lei
Termen de valabilitate 31.03.2021
Termen de execuție 01.01.2021-31.03.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 (7), pct. 2), lit. a) 
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Nu se aplică  V
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)

Conform contractului nr. 250 din 21.12.2021 încheiat cu  S.R.L. ” Produse de Familie”,  în specificația de preț la 
poziția carne de porc este complectat prețul și cantitatea poziției carne de vită și  la poziție carne de vită, la 
fel este completat prețul și cantitatea carne de porc.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform  erorii tehnice comise în completarea specificației de preț pe poziții, au fost schimbate cu locurile prețurile și 
cantitățile pentru pozițiile carne de porc și carne de vită. Din aceste considerente este necesar de a modifica specifi-
cația de prêt și suma contractului:

- de  micșorat  cantitatea la poziția carne de vită cu 440,00kg x 147,00lei în suma de 64 680,00 lei;

mailto:viorel.iacovet@filletti.md
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- de majorat  cantitatea la poziția carne de porc cu 440,00kg. x 89,00lei în suma de 39160,00lei

Suma contractului se micşorează cu 25 520,00 lei

III. Rezultatele examinării:

      În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică și specificației de preț 
grupul de lucru a decis:

Se modifică contractul și specificația de preț,  poziția carne de vită  cu prețul cu TVA 147,00 lei. și poziția 
carne de porc  cu prețul cu TVA 89,00 lei.,respectiv:
-  de micșorat  cantitatea la poziția carne de vită cu 440,00kg x 147,00lei în suma de 64 680,00 lei;

 

 

- de majorat  cantitatea la poziția carne de porc cu 440,00kg. x 89,00lei în suma de 39160,00lei

Suma contractului se micşorează cu 25 520,00 lei

Suma totală a contractului nr. 250 din 21.12. 2021,  după modificări constitue: 266 325,00 lei. 

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Produse de Familie 
S.R.L.

256 29.12.2021 21 269,60 25 520,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA
Localitate mun. Comrat
IDNO 1016601000153
Adresa str. Pobeda, 50, et. 2
Număr de telefon 0(298)22693
Număr de fax 0(298)22693
E-mail oficial adr.utag@gmail.com
Adresa de internet adrgagauzia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) Sibov Andrei

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției «Работы по замене существующих и установке новых 

столярных изделий, переустановке существующих 
и подготовке к установке новых наружных блоков 
систем кондиционирования с корзинами под них, 
благоустройство главной и торцевой входных групп в 
здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. 
Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, РМ»

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 311 240,33 cu TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1597388705010
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1597388705010?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.08.2020
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 □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □  Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru 25.02.2019
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Denumirea operatorului economic «MONCOMTEX» S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 02/P/20
Data: 02.10.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 3 589 801,48
Inclusiv TVA: 4 311 240,33

Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de execuție 3 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea №131 din 03.07.2015; 

Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 20.01.2021
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu □

Da □

- S-a majorat cota asigurărilor sociale și medicale de la 22,5% 
la 24%;

- Acord Adițional №1 din 09.03.2021 privind Majorarea valo-
rii contractului de antrepriză nr.02/P/20 în sumă de 5502,3 
lei. 

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

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

În cadrul executării lucrărilor prevăzute în Contractul de antrepriză nr.02/P/20 din 02.10.2020, «Работы по замене 
существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке 
новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой 
входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, 
РМ» a apărut necesitatea de prelungire a terminului de valabilitatea contractului nr. 02/P/20 din 02.10.2020. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

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

Prelungirea terminului de valabilitatea contractului nr. 02/P/20 din 02.10.2020 a fost cauzată de următorii factori:   

-apariția lucrărilor neprevăzute în procesul de execuție a Contractului nr. 02/P/20 din 02.10.2020;

-necesitatea implementării recepției lucrărilor în perioada de valabilitate a Contractului nr. 02/P/20 din 02.10.2020 
«Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих 
и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, 
благоустройство главной и торцевой входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по 
ул. Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, РМ».  

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
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acordului adiţional privind contractul nr. 02/P/20 din 02.10.2020, a fost încheiat acordul adiţional privind prelungi-
rea terminului valabilității contractului nr. 02/P/20 din 02.10.2020 pînă la 31.12.2022.  

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

«MONCOMTEX» 
S.R.L. 2 27.12.2021 ------- -------

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Cociulia, raionul Cantemir 
Localitate Satul Cociulia, raionul Cantemir
IDNO 1007607004825
Adresa Raionul Cantemir, satul Cociulia, str. Păci 
Număr de telefon 060381252
Număr de fax 027365715
E-mail oficial cociulia_secretar@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Putregai Vladimir

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Sistemul de epurare a apelor  uzate în s. Cociulia , 

r-nul  Cantemir
Cod CPV 45232421-9
Valoarea estimată a achiziției 2 166 666, 00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

N r : o c d s - b 3 w d p 1 - M D - 1 6 0 2 5 9 2 0 7 1 6 8 9 -
EV-1602592730055
Link:

Data publicării anunțului de participare 20.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

10.11.2020

Denumirea operatorului economic SRL SERPAVIS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 41-2020

Data:24.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2157480,18 lei

Inclusiv TVA:2588976,22 lei
Termen de valabilitate de la 01.01.2021  pînă la 31.12.2021
Termen de execuție de la 01.01.2021  pînă la 31.12.2021

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  □
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 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziția obiectului Sistemul de epurare a apelor  uzate în s. Cociulia , r-nul  Cantemir s-a efectuat în anul 2020 
la suma de 2157480,18 lei fără TVA și 2588976,22 lei cu TVA cu perioada de valabilitate și executare de  la 
01.01.2021  pînă la 31.12.2021 s-e decide de a se modifica termenul  pînă la 31.12.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Nu au fost executate lucrările în perioanda îndicată în contract.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din  27.12.2021  a 
fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate și  de  execuție pînă la 31.12.2022

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SERPAVIS nr. 03/2021 din 27.12.2021  2157480,18 lei 2588976,22
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   03.01.2022

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 022-436-323, 022-436-388, 022-436-391
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 022-436-323, 022-436-388, 022-436-391

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 termoener-
getic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

Lot 
1 09132100-4 Benzină fără plumb A-95

 (en-gros/în vrac și 4 carduri) 137 027 L 

-Benzină auto, tip Premium-95 
declarat de producător: Benzină 
Euro Plus.
-SM EN 228+AI:2017
-SM SR EN ISO 3170:2012
-SM EN 228+AI:2017

2 192 433

Lot 
2 09134220-5 Motorină (EN 590)

(en-gros/în vrac și 1 card) 299 612 L

-Combustibil diesel, clasa E de-
clarat de producător Motorina 
Euro 5
-SM EN 590+AI:2017
-SM SR EN ISO 3170:2012
-Sunt conforme cu cerințele  
obligatorii stabilite în GOST SM 
EN 590+AI:2017, p.5,5,1, tab.1, 
ind. 2-3,5,7-12,14-17; p.5.5.1, 
tab.2, ind.1
-SM EN 228+AI:2017

4 095 696

Lot 
3 24321111-1 Gaz metan (card) 20 000 M3

-Sunt conforme cu cerințele 
obligatorii stabilite conform 
standartelor 5542-87
SM SREN ISO 10715:2015

222 000

https://achizitii.md
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Lot 
4 09133000-0 Gaz peretrolier lichefiat 

(GPL) (card) 5 500 L

-Sunt conforme cu cerințele 
obligatorii stabilite în SM SR EN 
589+A1:2016, p.6.1, tab.1, ind. 
1,2,7,8,10

61 050

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu, rețea de stații PECO.
 
Alte informații:

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

05.01.2021

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


255

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 418 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE PARTICIPARE

№ 01 din “12” ianuarie 2022

privind achiziționarea produselor petroliere 
prin procedura de achiziție:  

Licitație deschisă – «Achiziția produselor petroliere» Nr. MTG-L-01/22

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 
Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 
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: do-
cumentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și ataşată pe pagina web www.
moldovatransgaz.md (compartimentul - “TENDERE”).

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 comu-
nă): „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale 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. d/o Cod CPV Lot

Denumirea 
bunurilor/ser-
viciilor/lucră-
rilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de refe-
rință

Valoarea esti-
mată 

(lei fără TVA)

1 09100000-0 LOT - 1

Combustibil - 
Benzină Ai 95 litri 41 650,0

Conform documenta-
ției de atribuire (caie-
tului de sarcini)

795 931,50

Combustibil - 
Motorină litri 147 815,0

Conform documenta-
ției de atribuire (caie-
tului de sarcini)

2266003,95

Combustibil - 
GPL litri 62 340,0

Conform documenta-
ției de atribuire (caie-
tului de sarcini)

812 290,20

2 09100000-0 LOT - 2 Combustibil - 
Gaz-Metan m3 54 635,0

Conform documenta-
ției de atribuire (caie-
tului de sarcini)

699 328,00

Valoarea estimativă totală: 4 573 553,65   
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Cantitatea este planificată.

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. După caz, orice garanții solicitate:  

- Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei. 
- Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

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. 

11. Principalele modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Plata pentru bunuri se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în con-
tul Vînzătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe catego-
rii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.

12. Principalele cerințe la depunerea ofertei:

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL.          
- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu vor fi acceptate;

     - Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

     - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ROM / RUS.

13. Termenii și condițiile de livrare solicitați: :  va fi asigurată pe parcursul 12 luni, după data semnării 
contractului, sau până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

14. Termenul de valabilitate a contractului: Contract întra în vigoare din momentul semnării și este 
valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea 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 Ofertă: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

2 Informație generală: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu
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3 Rechizite: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

4 Experiența similară în ultimii trei 
ani:

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

5 Declarație privind eligibilitatea: Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model - se anexează) Obligatoriu

6

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea 
la activități ale unei organizații sau 
grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani

Semnat electronic de către operatorul economic 
(conform model se anexează) Obligatoriu

7
Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu preve-
derile legale:

1. Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinde-
rii; Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității econo-
mice financiare:

2. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;

Obligatoriu

- copii confirmate prin semnătură electronică;
Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la 
bugetul public National, eliberat de către Serviciul 
Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice; 

9 Certificat de atribuire a contului 
bancar

Raportul financiar - copie confirmată prin semnătura 
electronică Obligatoriu

Copie – eliberată de banca deținătoare de cont Obligatoriu

10
Dotarea tehnică și personal nece-
sară pentru executarea contractu-
lui:

Se va prezenta lista completă privind rețeaua de 
distribuție la nivelul țării - Semnat electronic de 
către operatorul economic

Obligatoriu

11 Act ce atestă dreptul de a presta 
serviciile solicitate

Licență de activitate și Autorizația de funcționare, 
copie confirmată prin semnătura electronică Obligatoriu

12 Demonstrarea capacității tehnice 
și /sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caie-
tul de sarcini; Obligatoriu

13 Condiții de plată:

Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor 
- termen minim 24 de luni; Obligatoriu

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; 
Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul 
semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, 
care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

Obligatoriu

14 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție 
bancară emisă de către instituția financiară unde se deser-
vește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără 
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilita-
tea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractan-
te confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a partici-
pantului; 

Obligatoriu

15 Garanția de bună execuție 5% din 
valoarea contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către 
instituția financiară unde se deservește ofertantul în va-
loare de 5% 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, confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se 
prezintă odată înainte de semnarea contractului). 

Obligatoriu
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Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completa-
te și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

16.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

- Ofertantul trebuie să posede o rețea de stații PECO amplasate pe întreg teritoriul țării (se prezintă lista). 
- Reduceri avantajoase. 
- Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) 
prin   intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre loca-
litățile      menționate în oferta; 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut /  Reduceri 
avantajoase / Calitatea mărfii / Termeni de livrare / Experiența operatorului economic în domeniul 
îndeplinirii contractelor similare / Capacității tehnice şi profesionale (disponibilitatea stațiilor PECO 
pe întreg teritoriul R.Moldova).

19.   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderi-
le lor:               
    Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100 %, care se distribuie după 
criterii în următorul volum:

1)  Criteriul celui mai mic preț (punctaj – 80 %). 
2)  Criteriile - capacității tehnice și profesionale, experiența operatorului economic (ponderea – 20 % din 
numărul total de puncte) și inclusiv: 

a)  experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de achiziții (punctaj 
maxim – 10 % din numărul total de puncte); 
b) capacității tehnice și profesionale (disponibilitatea benzinăriilor pe întreg teritoriul R. Moldova) (punctaj 
maxim – 10 % din numărul total de puncte).

   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;
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponde-
rea%

1 Criteriul celui mai mic preț Unitar* 80
2 Criteriul - experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor simi-

lare de achiziții
10

3 Capacității tehnice şi profesionale (disponibilitatea stațiilor PECO pe întreg teritoriul R. 
Moldova)

10

*  preț Unitar:

• Prețul unui litru/m3 de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplica-
rea discount-ului ofertat;

• Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fi-
ecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul 
mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/
regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în 
Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

• Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

• Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa la contract, rămânând neschimbat pe întrea-
ga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative 
cu privire la prețurile prezentate; 

• Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform 
unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte;

• Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care 
conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, 
tipul carburantului și, după caz, sub totalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

- pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de partici-
pare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

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. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 
28.12.2021.

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.01.2022

27. 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

Alte informații relevante: 

Pentru detalii adresați-Vă direct  - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md . 

Președintele Grupului de lucru       ____________________________  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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LOT 1

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziția produselor petroliere 

Numărul : MTG-L-01/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unita-
tea de 

măsură

Ca
nt

it
at

ea
Preț mediu 
calculate în 
ultimele 15 
zile până la 

data publicării 
anunțului de 
participare 

(lei/litru)

Preț 
unitar 

fără TVA

Preț 
unitar 
cu TVA

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu TVA

Dis-
count

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Combustibil - 
Benzină Ai 95 litri 41 650,0        

2 Combustibil - 
Motorină litri 147 815,0        

3 Combustibil - 
GPL litri 62 340,0        

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

Data „____”__________________
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LOT 2

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziția produselor petroliere 

Numărul : MTG-L-01/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Nr. 
d/o

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Preț mediu 
calculate în 
ultimele 15 
zile până la 

data publicării 
anunțului de 

participare (lei/
litru)

Preț uni-
tar fără 

TVA

Preț 
uni-

tar cu 
TVA

Suma 
fără 
TVA

Suma 
cu TVA

Discount

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Combustibil 
- Gaz-Metan m3 54 635,0        

Valoarea totală (lei fără TVA):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 1

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                                                                                                         
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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

Data completării:

________________________________

(Numele, prenumele  și funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  __________________
_____________________

_______________________ 

(semnătura) și L.Ș.
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

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 calificație)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 
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15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        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, L.Ș.
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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. 3

la Anunț de participare

  

_____________________________________ 

    (denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/
numele be-
neficiarului/

Adresa

Calitatea Furnizorului/

Prestatorului * 

Prețul contractului/ 
valoarea bunurilor/

serviciilor livrate/
prestate

Perioada de li-
vrare/prestare 
(luni)

1          
2          
...          

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider 
de asociație; contractant asociat; subcontractant.

1. Numărul de contracte similare, executate____________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor inițial 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)

________________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor______________________________________________________________________

                   (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare 
opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor.
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5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: _________
_____________________________________________________________________

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 inițial semnate (de indicat) ___________________
___________________________________________________________

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-
verbale de recepție fața de devizele de cheltuieli anexate la 
contracte:_______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ______________
_________________________________________________________________

  

Data completării: __________________ ________________________________

  

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________

                                           (numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________ 

                        Denumirea  și adresa operatorului economic

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, 
competenta și resursele de care dispunem. 

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________________________ 

                                                                               (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:______________________ 

Semnătura, LȘ

Data completării: ____________________
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Anexa nr. 5

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. 6

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate 
de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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