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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 17.06.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei pelivan
IDNO 1007601003323
Adresa r-nul orhei sat Pelivan
Numărul de telefon/fax 023568426/023568247
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.pelivan@mail.ru

primariapelivan.md
Adresa de internet ale autorității contractante Primaria.pelivan@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Didenco Marina/079814020
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)

primariapelivan.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-6 Lucrări de reparație a dru-
murilor publice locale buc

Lucrari de reparațiae a 
îmbrăcămintei rutiere  
pe drumurile din com 
Pelivan

2108404.27 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț 

mailto:primaria.pelivan@mail.ru
mailto:consiliu.orhei@or.md
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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

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. 10 din 06.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”

IDNO 1006600064263

Adresa mun. Chişinău, 

str. Alexe Mateevici, 60

Numărul de telefon/fax 022 241 240/ 022 244 248

Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@usm.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.usm.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sorocean Tatiana

022 241 240

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

(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 ac-
cesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md

achizitii@usm.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-
sură

Cantitatea Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 
fără TVA

Lot 1  - „Mobilier pentru aula nr. 137, Blocul Central al I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” şi instalarea acestuia  
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1.1

39
10

00
00

-3

Fotoliu cu 
prindere în 
pardoseală

Bucată 120

Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design per-
sonalizat, culoarea tapițeriei și a elementelor 
din lemn - conform cromaticii instituționale a 
beneficiarului.

Caracteristici tehnice generale:

-Structura metalica va fi realizată din: aluminiu 
inalt aliat, turnat, sablat și vopsit in camp elec-
trostatic.

-Sezutul, spatarul si elementele laterale de sus-
tinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Foto-
liu are șezutul și pupitru rabatabil/pliabil

-Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare 
bminasculant și cu următoarele dimensiuni: 
Adâncimea: 480 mm (min)

Lățimea: 440 mm (min) 

Grosimea: 160mm (min)

Sezutul contine structură din polipropilenă de 
înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale 
și buret din spuma poliuretanica injectata (min 
80mm), in forme prefabricate. 

Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj mul-
tistrat de minim 10 mm. 

Pentru eficientizarea acusticii, placajul va fi pre-
văzut cu perforații de min 10 mm și interaxul de 
30 mm. Marginile vizibile lăcuite ale placajului 
vor fi rotunjite.

Densitatea spumei poliuretanice: 60 +/- 5kg/
m3.

Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la 
uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, 
conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 
1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, 
BS5852, CA133.

Mecanismul de rabatare basculant va fi pre-
văzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru 
pneumatic de frânare. Rabatarea sezutului va 
fi silentioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu 
bucse de amortizare din cauciuc teflonat.

Spatarul: Spătarul constituit din 2 elemente, 
pentru un confort sporit (spătarul propriu zis și 
tetiera).

Acesta va contine ca element preponderent 
spuma poliuretanica injectata in forme prefa-
bricate, fixate pe o structura de placaj multistrat 
de minim 10 mm.

Densitatea spumei poliuretanice: 50 +/- 3 kg /
m3

Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la 
uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, 
conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 
1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, 
BS5852, CA133.

Spătarul va fi prevazut în partea exterioară cu 2 
elemente distincte din placaj multistrat furniru-
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1.2

Masă prezi-
dium

Bucată
2

Dimensiuni: lungime 180 cm, lățime: 80 cm, înăl-
țime - minim 75 cm. 

Material blat: PAL melaminat 36 mm; 

Material picioare: Metal. 

Culoarea - conform cromaticii instituționale a be-
neficiarului.

Partea frontală: acoperită, se va folosi același mo-
del de blat ca și pentru partea superioară.

Părțile laterale: acoperite parțial; se va folosi ace-
lași model de blat ca și pentru partea superioară

Picioarele - cadru metalic dreptunghiular / pătrat 
cu elemente suplimentare de rigiditate, dotate 
cu piciorușe reglabile. Culoarea - conform cro-
maticii instituționale a beneficiarului.

it, usor curbat, cu marginile rotunjite, baițuit si 
lacuit multistrat.

Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi 
executate din aluminiu turnat, sablat și vopsit 
in camp electrostatic, cu sectiunea dreptun-
ghiulara. Sistemul de prindere in pardoseală va 
fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere 
în 2 puncte.

Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea 
superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut 
și spătar. Stofa va fi de inaltă calitate, rezisten-
tă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată 
ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, 
AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, 
BS5852:2006, BS5852, CA133.

Cotiera: Grosime: min 50mm.

Cotiera va fi realizata din lemn masiv, încadrat și 
montat în structura de aluminiu al piciorului. Va 
fi prevăzută cu mecanism de rabatare anti-pani-
că pentru măsuța pliabila.

Masuța de scris rabatabila:

Dimensiuni minime: 325 mm x 260 mm x 8 mm

Realizată din PVC de înaltă densitate, fiind pre-
văzută în partea inferioară cu striații de rigidi-
zare.

Măsuța va fi prevăzută cu nisă pentru pixuri. 

Livrarea și instalarea - incluse în preț.
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1.3 Fotoliu prezi-
dium

Bucată 4

Specificații minime: Material tapițerie: plasă acrilică 
/ piele eco,  culoare - conform cromaticii instituțio-
nale a beneficiarului. 
Material corp: plastic / metal / placaj / spumă po-
liuretanică 
Material brațe: plastic / aluminiu 
Material bază: plastic 
Mecanism: sincron. 
Dimensiuni: lățime: min 64 cm, adâncime: min 72 
cm,  înălțime min.: 116 cm, înălțime max.: 126 cm 
Dimensiuni pe interior: lățime șezut: min 50 cm, 
adâncime șezut pe interior: min 50 cm, înălțime 
min. până la șezut: 51 cm, înălțime max. până la 
șezut: 61 cm. 
Înălțime brațe pe interior: min 17 cm, max 24 cm,  
Înălțime spătar pe interior: min 75 cm 
Diametru bază: min 68 cm 
Roți: Plastic / metal.  
Dotări suplimentare: Mecanism sincron cu două 
manete: ajustare pe înălțime a șezutului, balansare 
liberă a spătarului cu basculare sincronizată a șe-
zutului în raport 2:1, ajustare tensiune de balans și 
fixare înclinație spătar în 4 poziții cu antishock; 

Brațe 3D (reglare pe înălțime, rotative pe lateral – 3 
poziții și translație față – spate); 

Suport lombar ajustabil pe înălțime; Suport tetieră 
ajustabil pe înălțime. 

TOTAL: 871 416,60 lei
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut pe lot și corespunderea cerințelor 
caietului de sarcini.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contrac-
tul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Iunie 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamenta-
le 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

Preşedintele grupului de lucru

Prorector Management Instituțional                                                                             Violeta COJOCAR

Ex: Cercel Doina

Tel: 068535107

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 07.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE 
IDNO 1006601000222
Adresa Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
Numărul de telefon/fax 022-257-337
Adresa de e-mail a autorității contractante -
Pagina web oficială a autorității contractante www.cna.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eduard Dutca, 022-257-337/078452987 

eduard.dutca@cna.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 liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate persoană juridică de drept public
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 30000000-9 Tehnică de calcul 1 buc. Tehnică de calcul 820000

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

Iulie  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 □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3  din 08.07.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic al Ministerului 
Sănătăţii

IDNO 1003600150716
Adresa mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

Numărul de telefon/fax 0 22 834 071
Adresa de e-mail a autorității contractante scms@ms.md, 

Pagina web oficială a autorității contractante http://scmsmps.md/,
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alisa Nicov  0 22 834 071 , achizitii.scms@gmail.

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

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

https://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 implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

IMSP/ prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45000000-
7

Lucrări de reparație 
a Departamentului 
Clinic nr.2 al IMSP 
SCMS, amplasat la 
str. Gh. Caşu nr.37 

blocul nr.SC3

Lucrări de reparație

12 000 000

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 legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport calitate-preţ

mailto:scms@ms.md
http://scmsmps.md/
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Alte informații:

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

Iulie 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din 07.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Hîjdieni
IDNO 1007601002658

Adresa Satul Hîjdieni, raionul Glodeni
Numărul de telefon/fax 060150308
Adresa de e-mail ale autorității contractante hijdieni@inbox.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Palii

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

(În cazul în care, 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 ac-
cesată documentația de atribuire)

hijdieni@inbox.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

APL niv. I

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 fie-

care lot în parte)

1 45247130-0

Sistem de aproviziona-
re cu apă a sectorului 
de lînă moară în s. Hîjdi-
eni, raionul Glodeni

1 proiect

Sistem de aprovizionare 
cu apă a sectorului de lînă 
moară în s. Hîjdieni, raionul 
Glodeni

7250000,00

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

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 Cel mai bun raport calitate-preț
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II. Alte informații:

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

15.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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  08.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul de Stat al Muncii
IDNO 1006601000369
Adresa Mun.Chișinău, str.Miron Costin 17/2
Numărul de telefon/fax Tel.022-49-94-01, 069501834
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante Ism.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vîlcu Maria,  069501834, 079727186,

Mail: contabil@im.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

Mail: contabil@im.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

Autoritate publică, 

Obiectul principal de activitate: 8411

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

1

34
11

00
00

-1

Autoturisme de 
serviciu sedan 5 

locuri
4

858000,00
Autoturism de serviciu, tipul caroseriei-se-
dan, Motorizare- 1.0 Tce90CP cu turbocom-
presor; Sursa de energie-benzină; Tip cutie 
de viteze-manuală; Nivel de depoluare-Euro 
5; Număr de locuri-5; Cilindre (cm²)-999; Nu-
măr de cilindri-3; Număr total de supape-12;-
Putere maximă (kW/CP)-67(90)/5000;Cuplu 
maxim CEE (Nm)160/2100-3750;Tip injecție 
și alimentare-indirect multipunct;Cutie de 
viteze-manual;Număr de rapoarte-5+1; Vite-
za maximă (km/h)-180;0-100 km/h (s)- 11,6; 
Pneuri: dimensiuniomologate “185/65 R15 
– standart 195/55 R16”; Consum în ciclul ur-
ban (I/100k) (min/max)-6,1/6,2;

Consum în ciclu extra-urban (l/100km) 
(min-max)-4;Consum în ciclu mixt (l/100km) 
(min-max)-5,6;Capacitatea utilă rezervor 
(litri)-50;Masa (kg) (pneuri normale 15” 
sau 16”:Masa proprie vehicul minima (la 
gol)-1032-1070;Masa total maxim autori-
zată (MTMA)-1512;Sarcina utilă (min-max) 
-442/480;Sarcina maximă pe plafon-80; Di-
mensiuni:
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n Denumire lotul n

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț

Ampatament-2500-2700;Lungime-4396;-
Garda la sol (la gol/sarcina maxi-
mă)-161/135;Înălțimea fără bare de acoperiș 
longitudinale-1501;Lățime vehicul fără/cu 
oglinzi laterale1848/2007;Lungime de înca-
drare pînă la spătarul banchetei spate-1065; 
Volum portbgaj (dm², conform norma ISO 
3832)-528;Volum de încadrare maxim, ban-
cheta spate rabatată (dm², coform norma ISO 
3832)-1361; Dotări standart: Jante-Oțel 15”, 
design Elma;

Bare de protecție-față și spate în culoarea 
caroseriei; Tapițerie-textilă;Faruri de zi-Halo-
gen;Aer condiționat cu reglare manuală;Com-
puter de bord;Faruri cu aprindere automată; 
Volan reglabil pe înălțime și adîncime;Cheie 
fixă cu 3 butoane (închis, deschis, portbagaj); 
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu 

sistem dijivrare;3 titiere pentru locurile din 
spate;Iluminare portbagaj; Bancheta spate 
rebatabilă 1/3 2/3; Geamuri electrice față; 
Geamuri manuale spate;Scaun șofer regla-
bil pe înălțime, cu cotiera integrată;Media 
control: Radio DAB fără fațadă, compatibil 
apliației Dacia Media Control, Bluetooth®, 
comenzi pe volan & satelit,microfonpavil-
ion,afisaj de bord 3,5” (cu display alb-negru) 2 
difuzoare; USB; Centuri de siguranță fixe pen-
tru locurile din față;Cruise control;Sistema 
de frînare-obligatoriu ABS (Anti-lock Brak-
ing System) + AFU (asistență la frînarea de 
urgență);Airbag-uri frontale șofer și pasag-
er;Roata de rezervă de dimensiuni normale;

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile lat-
erale spate.

Anul producerii 2022. Garanția min.3 ani
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II. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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. ___6___din__06.06.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa Mun. Cahul Piata Indepndentei 2
Numărul de telefon/fax 0299/3-14-25, 0299/22058, 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiicrcahul@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante cahul.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mihail Miron , 0299/31425, 0299/28441
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)

SIARSAP

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 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 341445511-3

Autospecială 
(autogunoieră) 
de 16m□  pen-
tru colectarea 
si transporta-
rea deșeurilor

1 Conform caietului de sarcini

1 515 808,50 

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
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II. Alte informații:

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

 Iunie – Iulie 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. 7 din 08.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
IDNO 1007601004054
Adresa mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@

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)

municipiulhincesti@gmail.com

oleseatonu27@gmail.com

https://primariahincesti.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate a administrației publice locale de 
nivelul I, obiectul principal de activitate fiind 
promovarea intereselor și soluţionarea pro-
blemelor colectivităţilor locale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45231300-8

”Construcția rețe-
lelor de canalizare 
în municipiul Hîn-
cești”

1 lot

Conform caietului de sar-
cini 11206517

                                   Deviz 10-1  str. Serghei Lazo

№

 crt.

Simbol norme 
şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada  Serghei Lazo

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
mailto:oleseatonu27@gmail.com
https://primariahincesti.md/
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1 2 3 4 5
1.1. Terasamente

1 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3
0,620

2 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t 
la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietri-
sului scos t

84,000

3 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II

100 m3
8,680

4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3
2,270

5 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-
tanta de 5 km t

363,200

6 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3

2,270

7 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, 
teren categoria II 100 m3

2,270

8 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3
2,270

9 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-
tanta de 5 km t

363,200
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1 2 3 4 5
10 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 100 m3
2,270

11 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, 
teren categoria II 100 m3

2,270

12 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren usor

m3
2,270

13 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3
8,680

14 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3
8,680

15 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire 50% pieris existent m3

125,280

16 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati ori-
zontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind 
latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sa-
paturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 
m

m2
1 726,500

17 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee
m3

355,000

18 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, 
strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip local

m3
49,800

1.2. Retele
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1 2 3 4 5
19 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 

din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR51, SN2 m

144,000

20 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 250mmSDR41, SN4 m

507,000

21 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, asam-
blate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 
mm *4.0mmManson m

30,000

22 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, po-
lietilena , de canalizare dupa montarea si imbinarea, 
inaintea receptiei m

651,000

1.3. Camine

23 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subter-
ana

m3
11,680

24 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 
1si scara cu vang 5.17kg/buc

buc
18,000

25 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-
10

buc
15,000

26 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-
7-3

buc
14,000
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27 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 

de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 
10-9

buc
13,000

28 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 
10-6

buc
13,000

29 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pen-
tru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
CTP10-1

buc
8,000

30 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pen-
tru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
CTP10-2

buc
7,000

31 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara 
piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor 
de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip  
T(C250)

buc
7,000

32 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara 
piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor 
de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip  L 
(A15)

buc
11,000

33 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subter-
ana

m3
4,350

34 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD 
15-1

buc
3,000
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35 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 

de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 
15-9

buc
6,000

36 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 
15-1

buc
3,000

37 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tim-
plarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv 
grundul m2

7,150

38 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3

0,720

39 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate 
la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu 
doua straturi de lapte de var (spoeli) m2

56,520

40 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, prepa-
rat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 
clasa C8/10 Canale in camine

m3
1,800

41 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
m3

0,972

42 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in 
elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 
cm buc

36,000

43 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, 
dupa instalatii sau consolidari buc

36,000

2. Retele sub presiune

2.1. Terasamente
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44 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 

cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3
0,750

45 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t 
la distanta de 1 km. Transportarea in depozit a pietri-
sului scos t

100,000

46 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II

100 m3
9,040

47 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3
2,910

48 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-
tanta de 5 km t

466,000

49 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 
categoria II 100 m3

2,910

50 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, 
teren categoria II 100 m3

2,910

51 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3
2,910

52 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-
tanta de 5 km t

466,000
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53 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren 

categoria II 100 m3
2,910

54 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale la 
transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, 
teren categoria II 100 m3

2,910

55 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren usor

m3
291,000

56 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3
9,040

57 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3
11,950

58 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire 50% pieris existent m3

199,200

2.2. Retele NK1

59 AcA10B Montarea in pamint a tevilor din polietilena de pre-
siune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu 
apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform nor-
mativului I-6-PE100  PN-6 160*5.8,

m
830,000

60 AcA07A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PE100 SDR27.5PN6 , avind diametrul de 63 mm m

3,000

61 AcA04C Montarea in pamint a conductelor din otel, asam-
blate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 
mm*4 m

8,000
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62 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50 mm  (vana din fonta cu sfera si flansa)

buc
1,000

63 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din po-
lietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: 
tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 
include conform proiectului   (racord compresiune 
cu flansa D63x50)

buc
1,000

64 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 50mm. Nota: 
tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 
include conform proiectului   (dop compresiune)

buc
1,000

65 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm. Nota: 
tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 
include conform proiectului   (racord compresiune 
cu flansa D160

buc
2,000

66 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm. Nota: 
tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 
include conform proiectului   (mufa D160

buc
1,000

67 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 160mm. Nota: 
tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 
include conform proiectului   (cot PE100 la 90)

buc
6,000

68 Pret de piata Lenta de signalizare
m

830,000

69 DF18B Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circu-
latie rutiera din beton armat, confectionati industrial  
(pilon de marcare) buc

10,000
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70 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 25 mm  (Supapa de aier D50

buc
1,000

71 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 65 mm  (robinet de incendiu)

buc
1,000

72 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. 
Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  
se va include conform proiectului   Teu  cu flansa 
D150x100)

buc
1,000

73 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, prepa-
rat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 
clasa C8/10

m3
3,680

74 AcF11B Spalarea conductelor din PVC   2 1/2” -4”, dupa mon-
tarea si imbinarea, inaintea receptiei m

833,000

Hincesti (Tirgul Nou) DEviz 10-3-22 strazile Calinescu,Florilor, Bucovina; str. Alexand-
ru cel Bun.str. V.Micle. str. Telimana.P. Movila;V. Micle:Alexandru cel Bun Cuza Voda

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. str. Calinescu, str. Florilor

1.1. Terasamente
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1 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 1,120

2 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 180,000

3 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 8,680

4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3 4,880

5 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 781,000

6 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 4,880

7 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 4,880

8 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 1,880

9 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 301,000
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10 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 100 m3 1,880

11 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 1,880

12 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 188,000

13 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 6,750

14 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 6,750

15 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 49,800

1.2. Retele K1.

16 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN 4. SDR 41 avind dia-
metrul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 375,000

17 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 325 mm *4.0mm Manson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 40,000
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18 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc  160 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 375,000

1.3. Camine K1-K13

19 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 6,760

20 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17 kg/buckg

buc 13,000

21 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 12,000

22 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 11,000

23 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 5,000

24 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 12,000
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25 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din ele-

mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 
m, in teren fara apa subterana

Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

m3 0,970

26 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.KT 15-9

buc 1,000

27 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.CTP15-1

buc 1,000

28 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTD 15-1

buc 1,000

29 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T (C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 10,000

30 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  L(A15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 3,000

31 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 0,702
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32 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta

m3 2,210

33 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 26,000

34 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 26,000

2. str.Bucovina

2.1. Terasamente

35 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 1,550

36 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 248,000

37 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 9,940

38 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3 1,650

39 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 264,000
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40 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 100 m3 1,650

41 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 1,650

42 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 1,650

43 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 264,000

44 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 1,650

45 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 1,650

46 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 165,000

47 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 9,930

48 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 11,590
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49 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 

orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 1 752,000

50 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 150,000

51 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 41,400

2.2. Retele K1.

52 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, SN4,SDR41, avind dia-
metrul de 160 mm 

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 84,000

53 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4, SDR41, avind dia-
metrul de 200- mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 606,000

54 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 160-200 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 690,000

2.3. Camine K13-K42

55 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 11,560
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56 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17 kg/buc2kg

buc 29,000

57 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 19,000

58 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-3

buc 27,000

59 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-9

buc 1,000

60 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 9,000

61 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 21,000

62 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 19,000

63 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 
m, in teren fara apa subterana

Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

m3 14,900
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64 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.KT 15-9

buc 21,000

65 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.CTP15-1

buc 10,000

66 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTD 15-1

buc 10,000

67 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 29,000

68 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,570

69 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
m3 4,930

70 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 58,000

71 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 58,000

3. str. Alexandru cel Bun.str. V.Micle. str. Telimana.
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3.1. Terasamente

72 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 2,800

73 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 446,000

74 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 10,250

75 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 2,790

76 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 446,000

77 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 2,790

78 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 2,790

79 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 2,790
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80 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 10,250

81 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 10,250

82 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 185,000

83 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 46,440

3.2. Retele K1.

84 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4, SDR41 avind dia-
metrul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 333,000

85 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4 SDR41 avind diame-
trul de 200- mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 441,000

86 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 325 mm *4.0mmManson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 20,000
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87 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 377 mm *4.0mm  Manson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 9,000

88 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 160-200 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 774,000

3.3. Camine K43-K74

89 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 17,160

90 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang  5.17 kg/buc

buc 32,000

91 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 32,000

92 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-3

buc 10,000

93 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 24,000
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94 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 13,000

95 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 32,000

96 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 20,000

97 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  L (A15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 12,000

98 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
m3 5,440

99 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,730

100 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 64,000

101 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 64,000
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4. Petru Movila

4.1. Terasamente

102 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 2,240

103 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 358,400

104 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 8,240

105 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 2,240

106 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 358,000

107 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 2,240

108 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 2,240

109 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 224,000
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110 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 8,240

111 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 10,480

112 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 1 716,000

113 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 150,000

114 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 25,740

4.2. Retele K1.

115 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4 SDR41 avind diame-
trul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 429,000

116 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 325 mm*4.0mm Manson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 81,000

117 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 429,000
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4.3. Camine K13-K42

118 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 12,570

119 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang  5.17 kg/buc

buc 22,000

120 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 22,000

121 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-3

buc 17,000

122 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 18,000

123 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 8,000

124 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 22,000
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125 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-

on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 9,000

126 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  L(A15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 13,000

127 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
m3 3,570

128 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,130

129 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 42,000

130 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 42,000

5. str. V. Micle

5.1. Terasamente

131 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 2,070
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132 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 331,000

133 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 7,600

134 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3 2,070

135 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 331,000

136 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 2,070

137 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 2,070

138 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 1,650

139 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 264,000

140 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 1,650



48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5
141 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 

la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 1,650

142 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 165,000

143 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 7,600

144 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 9,680

145 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 2 522,000

146 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 225,000

147 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 34,080

5.2. Retele K1.

148 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4 SDR41 avind diame-
trul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 328,000
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149 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, SN4 SDR 41avind dia-
metrul de 200- mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 240,000

150 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 160-200 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 568,000

5.3. Camine K115-K139

151 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 10,360

152 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17kg/buc

buc 25,000

153 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 21,000

154 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-3

buc 12,000

155 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 11,000
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156 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 14,000

157 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 21,000

158 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 
m, in teren fara apa subterana

Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

m3 10,250

159 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.KT 15-9

buc 7,000

160 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.KT 15-6

buc 3,000

161 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.CTP15-1

buc 5,000

162 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTD 15-1

buc 5,000

163 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T (C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 26,000
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164 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta

m3 4,420

165 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,410

166 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 52,000

167 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 52,000

6. Str. V. Alexandri-Cuza Voda.

6.1. Terasamente

168 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. IIIScoaterea pitrisului de pe drum

100 m3 3,010

169 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 1 km. Transportarea in 
depozit a pietrisului scos t 481,600

170 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 11,040
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171 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului

100 m3 3,010

172 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 481,600

173 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 3,010

174 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 3,010

175 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II sapatura santului cu evacuarea 
pamintului.Nisip local in cariera

100 m3 1,650

176 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 264,000

177 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II 100 m3 1,650

178 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale 
la transportarea pamintului, pentru fiecare 
0,5 km, teren categoria II 100 m3 1,650

179 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 165,000
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180 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 11,040

181 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 14,060

182 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecani-
ca, executat cu impanare fara innororire 50% 
pieris existent

Коэффициент к материалам=0,500

m3 188,100

183 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 672,000

184 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 90,000

185 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 34,560

6.2. Retele K1.

186 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, SN4 SDR41avind diame-
trul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 420,000
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187 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4 SDR41 avind diame-
trul de 200- mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 78,000

188 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 325 mm *4.0mm Manson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 26,000

189 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m
498.0

6.3. Camine K147-K172

190 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 17,320

191 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17kg

buc 31,000

192 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 28,000

193 AcE13A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 7-3

buc 29,000
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194 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 12,000

195 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 17,000

196 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 17,000

197 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 
m, in teren fara apa subterana

Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

m3 12,600

198 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.KT 15-9

buc 12,000

199 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana.CTP15-1

buc 12,000

200 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTD 15-1

buc 12,000

201 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 26,000
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202 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta

m3 4,420

203 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,400

204 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 52,000

205 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 52,000

Deviz 10-4 Strada M. Eminescu

№

 crt.

Simbol norme 
şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada Eminescu

1.1. Terasamente

1 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II Nisip local

100 m3
0,620

2 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t

84,000



57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5
3 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II. 
transee

100 m3
8,680

4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II

100 m3
2,270

5 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t

363,200

6 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3
8,680

7 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3
8,680

8 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3
2,270

9 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3
73,900

10 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecani-
ca, executat cu impanare fara innororire m3

125,280
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11 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 

orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2
512,000

12 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee
m3

50,000

13 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3
33,540

1.2. Retele

14 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN2 SDR41 avind diame-
trul de 160 mm

m
624,000

15 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m
624,000

16 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 325 mm *4.0mmManson m

30,000

1.3. Camine

17 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana

m3
16,250

18 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17kg/buc

buc
21,000
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19 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc
21,000

20 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc
40,000

21 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc
3,000

22 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc
21,000

23 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

buc
21,000

24 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate 
pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul m2

7,150

25 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 
la 4 m m3

0,720

26 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 
executate la interior sau exterior pe orice 
suprafata suport cu doua straturi de lapte de 
var (spoeli)

m2
56,520
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27 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

m3
1,260

28 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm buc

42,000

29 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc

42,000

St. de pompare S. Lazo

Deviz-oferta № 10-2-1

                                    Lucrari in constructii - Sol fertil
 (denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Scoatera solului fertil

1
TsC19A1

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. I (Cнятие растительного 
грунта )

100 m3 4,80

 2
TsC22C1

Spor la consumurile de ore-utilaj din 
art. TsC19А1, pentru transportul pa-
mintului pe fiecare 10 m in plus, peste 
distanta prevazuta, teren catg. I (По-
вышение расхода маш.-ч. в TsС19А1, 
при перемещении грунта на каждые 
10х4=40 м  свыше предусмотренной 
дистанции)

100 m3 4,80

St, de pompare S. LazoDeviz-oferta № 10-2-2
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                                 Lucrari in constuctii a statiei.
 (denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Lucrari de constructii
Capitolul 1.1. Lucrari prealabile

1

PA08Ba-
doptat

Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 
323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau 
III cu soneta universala la apa (Погруж
ениеметаллическихшпунтовиздвутав
ра №20)

m 96,00

 2
2

Двутавр №20 m 96,00

 3
TsF03E

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag 
asezati orizontal, la sapaturi executate 
in spatii limitate, avind latimea de  peste  
2,50  m intre maluri adincimea sapaturii 
de 6,01...8 m, interspatii  intre dulapi 
0,00...0,20 m (Деревянныещиты - доска 
40мм)

m2 51,00

 4

PA09A-
adoptat

Extragerea tuburilor metalice cu 
diametrul de 323.8-720.mm, din 
teren categoria I,II,III de la uscat 
(Извлечениестальныхшпунтов)

m 96,00

 5
RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, asboci-
ment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane 
suspendate, usi, etc.  (Снятие щитов 
ограждения)

m2 51,00

Capitolul 1.2. Lucrari de 
terasament

6
TsC14A22

Sapatura mecanica cu excavator pe se-
nile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer 
de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint imbibat cu apa, cu descarcare 
in depozit, dislocare in spatii < 8 m 
(Разработкамокрогогрунтавотвал)

100 m3 3,29

 7
TsA20C,К-1,15

Sapatura manuala de pamint, in ta-
luzuri, la deblee sapate cu excavator 
sau screper, pentru completarea sapa-
turii la profilul taluzului, in teren tare 
(Доработкамокрогогрунтавручную)

m3 37,00

 8

TrB-
22C1C1

Transportul materialelor cu macara PIO-
NER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, 
iar inaltimea de ridicare de 0-6 m (Подъе
ммокрогогрунтакраномПионер)

t 64,75
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 9
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 
m latime, executata fara sprijiniri, cu ta-
luz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 
m teren mijlociu ( Водосборнаяканава) 

m3 14,00

 10
TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit 
din teren categoria I sau II, executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
(Обратнаязасыпкагрунтабульдозером)

100 m3 1,57

 11
TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv 
udarea fiecarui strat in parte, umpluturi-
le executindu-se din pamint coeziv (Упл
отнениемеханизированнойтрамбовк
ой 150-200 кг)

100 m3 1,57

 12
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului 
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 
cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)

m3 39,00

 13
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a umplu-
turilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fie-
carui strat de pamint in parte, avind 10 
cm grosime pamint coeziv (Уплотнение
ручнойтрамбовкойнасыпи)

m3 39,00

 14
TsA24C

Epuizarea mecanica a apelor din sapatu-
ri, in teren cu infiltratii puternice de apa, 
executate cu motopompa de apa de 
joasa presiune motata pe tractor U 650, 
debit 200-500 Mc/h (Механическоеотка
чиваниеводыизкотлована)

h-ut 12,20

Capitolul 1.3. Constructii din 
beton armat, prefabricat si hi-
droizolatie

15
TsC54C Strat de fundatie din pietris 

(СлойоснованияизПГС  500mm) m3 36,20

 16
CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
preparat cu centrala de betoane con-
form art. CA01 sau beton marfa, turnare 
cu mijloace clasice  (Подготовка C 3,5)

m3 2,65

 17
CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, prepa-
rat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conf. art. CA01 si turnarea cu 
mijloace clasice (Устройстводнища , 
бетонС20/25W4)

m3 8,30
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 18
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )

m2 7,05

 19
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка 
арматурных  сварных сеток  Д 6 А1, 
8А3)

kg 251,10

 20
CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate 
in ateliere de santier si montate cu 
diametrul barelor peste  8 mm in-
clusiv in fundatii continue si radiere 
(КаркасыКР-1, Д-12А3)

kg 60,90

 21
CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier si montate cu 
diametrul barelor pina la 8 mm in-
clusiv in fundatii continue si radiere 
(CтальнаяарматураД-8А3)

kg 164,00

 22
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fa-
sonate in ateliere de santier si mon-
tate cu diametrul barelor peste  8 
mm in fundatii continue si radiere 
(CтальнаяарматураклассаД-10А1)

kg 23,45

 23
CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa... (Стеныбетон 
C20/25W4F100)

m3 25,00

 24
CB02B

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
elevatii, pereti drepti si diafragme  in-
clusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m 
inclusiv(Опалубка )

m2 153,20

 25
CC02I

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate 
in pereti si diafragme, la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-6A1)

kg 40,32

 26
CC02I2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate 
in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-8A3)

kg 27,40
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 27
CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ex-
clusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante (Стальнаяарматура D 16A3)

kg 354,50

 28
CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai 

mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка 
арматурных  сварных сеток  Д  8А3)

kg 1 060,00

 29
CC02A

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si 
diafragme, exclusiv constructiile execu-
tate cu cofraje glisante (КаркасыКР-1 
Д-6А1, 12А3)

kg 277,20

 30
AcA30A Piesa de legatura, din otel, pentru con-

ducte, avind greutarea pe bucata de 
pina la 50 kg. (Сальник Д-300мм) 

t 0,04

 31
AcA30A Piesa de legatura, din otel, pentru con-

ducte, avind greutarea pe bucata de 
pina la 50 kg. (Сальник Д-150мм) 

t 0,05

 32
CL57B

Montarea si fixarea pieselor inglobate in 
beton armat monolit: cu greutatea sub 
10 kg (Установказакладныхдеталей
ЗД-2) 

kg 12,10

 33
CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de 

santier  (Оцинковказакладныхдеталей) m2 0,30

 34
CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conf. art. CA01 
si turnarea cu mijloace clasice 
(Монолитныеплитынаотм,2,70м, 
5,00м,бетон C12/15W4F100)

m3 5,20

 35
CB02C

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal-
timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)

m2 56,00

 36
CB11A

Sustineri cu popi extensibili de inventar, 
folosite pentru montarea placilor prefab-
ricate, a predalelor, la turnarea planseilor 
partial sau total monolite cu grinzi sau la 
grinzi monolite cu plansee prefabricate 
tip PE 3100 R 

buc 80,00

 37
CC02M

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la 
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ex-
clusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante (Стальнаяарматура  D-8 A!)

kg 85,31



65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5 6 7

 38
CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu 
cofraje glisante (Стальнаяарматура  D-8 
A3)

kg 88,00

 39
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-12A3)

kg 546,12

 40
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-16 A3)

kg 230,39

 41
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-20 A3)

kg 267,44

 42
CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 
kg (УстановказакладныхдеталейЗД-1) 

kg 24,57

 43
CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de 

santier  (Оцинковказакладныхдеталей) m2 0,50

 44
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-7-6)

buc 4,00

 45
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-15-6)

buc 1,00

 46
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-10-6)

buc 1,00

 47
CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate 
in beton armat monolit: cu greutatea 
sub 4 kg (Соединенительныеэлементы
МС-1,2))

kg 31,20
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 48
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund anticoroziv 
pe baza de miniu de plumb si doua 
straturi de email clorcauciuc, a confec-
tiilor si constructiilor metalice, executate 
din profile cu grosimi intre 8 mm si 
12 mm inclusiv ( Закладныедетали - 
ПФ115+ГФ021)

t 0,03

 49
CL18A

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 
tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglo-
bate total sau partial in beton ( Металл
ическиеэлементыкреплениятрубопр
оводов)

kg 155,50

 50
IzD10H

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic 
si trei straturi de email perclorvinilic, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi peste 12 
mm ( АнтикоррозионнаяокраскаГФ02
1+ПФ115)

t 0,16

 51
CL18A

Confectii metalice diverse din pro-
file laminate, tabla, tabla striata, otel 
beton, tevi pentru sustineri sau aco-
periri, inglobate total sau partial in 
beton (Разныеметаллическиеизделия- 
ОгражденияОГ-1)

kg 73,32

 52
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi 
de email clorcauciuc, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din 
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv ( Окраска - ПФ115+ГФ021)

t 0,07

 53
CL18A

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel bet-
on, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 
(Разныеметаллическиеизделия - 
СтремянкаСм-1)

kg 34,00

 54
IzD10H

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic 
si trei straturi de email perclorvinilic, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi peste 12 
mm ( АнтикоррозионнаяокраскаГФ02
1+ПФ115)

t 0,03
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 55
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa.... (Устройствобетонногоф
ундаментабетонВ15)

m3 0,34

 56
CC02C

Armaturi din otel beton OB 37 fa-
sonate in ateliere de santier, cu dia-
metrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 
pentru grinzi si stilpi,  exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматуракласса 6 А1)

kg 4,76

 57
CC02D2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  
exclusiv constructiile executate cu cofra-
je glisante (СтальнаяарматураклассаА3 
Д-10мм)

kg 9,88

 58
CB02B

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
elevatii, pereti drepti si diafragme  in-
clusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m 
inclusiv(Опалубка )

m2 4,00

 59
CL17B Confectii metalice diverse, montate apa-

rent:  chepengur (Люк-лазДу-600 - 2шт) kg 160,00

 60
CL17B Confectii metalice diverse, montate apa-

rent:  chepenguri (Люк-лазДу-900, 1 шт) kg 160,00

 61
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor 
metalice cu un strat de grund anti-
coroziv pe baza de miniu de plumb si 
doua straturi de email clorcauciuc, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv ( Окраскалюков - 
ПФ115+ГФ021)

t 0,32

 62
CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
preparat cu centrala de betoane con-
form art. CA01 sau beton marfa, turnare 
cu mijloace clasice  (Набетонка  C 3,5)

m3 3,50

 63
IzF18C

Strat suport de egalizare sau de pro-
tectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment 
gata preparat marca M100-T fara adaos 
de var, driscuit, pe suprafete orizon-
tale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, 
aplicat in grosime medie de 3 cm ( 
цементнаястяжка 3см)

m2 21,60
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 64
CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu membrane 
bituminoase modificate lipite cu flacara 
in sistem bistrat, pe suprafata orizontale 
montate pe suport continuu (Линокром 
- 2 слоя)

m2 21,60

 65
IzF01B

Hidroizolatie suprafetelor ver-
ticale cu  suspensie de bitum 
filerizat (subif ) intr-un strat  
(битумныйпраймерАквамаст - 1слой)

m2 21,60

 66
IzF18B

Strat suport de egalizare sau de pro-
tectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment 
gata preparat marca M100-T fara adaos 
de var, driscuit, pe suprafete orizon-
tale sau inclinate pina la 40 % inclu-
siv, aplicat in grosime medie de 2 cm 
(Цементнаястяжкатолщиной 2 см)

m2 21,60

 67
CF16B

Tencuieli speciale de protectie torcretate 
le pereti si pardoseli din beton, cu 
mortar de ciment, cu dozaj 600 kg 
ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 
3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime 
medie de 3 cm (Торкретирование бе-
тонного  днища  цементным раство-
ром толщиной 3 см)

m2 19,65

 68
IzF04G

Strat hidroizolant executat la cald la ter-
ase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, 
in terenuri fara ape freatice, inclusiv 
scafele si doliile din hidroizolatia curenta 
pe suprafete inclinate peste 40% sau 
verticale plane sau curbe, cu carton bi-
tumat, lipit pe toata suprafata cu mastic 
de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 
(Гидроизоляционныйслой- Изофлекс 
1 слой)

m2 93,25

 69
CE13D2

Invelitori la acoperisuri cu membrane 
bituminoase modificate lipite cu flacara 
in sistem bistrat pe suprafata verticala 
montate pe suport continuu (Линокром 
- 2 слоя)

m2 93,25

 70
IzF01B

Hidroizolatie suprafetelor ver-
ticale cu  suspensie de bitum 
filerizat (subif ) intr-un strat  
(битумныйпраймерАквамаст - 1слой)

m2 93,25

 71
CF16B

Tencuieli speciale de protectie torcretate 
le pereti si pardoseli din beton, cu 
mortar de ciment, cu dozaj 600 kg 
ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 
3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime 
medie de 3 cm (Торкретирование бе-
тонных  стен  цементным раствором 
толщиной 3 см)

m2 74,50

Capitolul 1.4. Fundatue FOm-1
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72
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa.... (Устройствобетонныхфу
ндаментовФОМ-1, бетон C10/12.5)

m3 0,14

 73
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )

m2 1,00

Statiea de pompare  Serghei Lazo. Deviz 10-2-3 TH

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructie 

1.1. Установочные детали к насосу

1 CL18A Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton  (Решетка-заслонка, 
Контейнер решетчатый, Запор, Контейнер 
герметический )

kg 60,20

2 CL16A Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii 
siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru 
sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m   ( 
блок, короб)

t 0,013

3 CL18A Confectii metalice diverse din profile lami-
nate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pen-
tru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau 
partial in beton  ( стрела-1шт, крышка-2шт) 
(112+385х2, kg)

kg 882,00
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4 CL18A Confectii metalice diverse din profile lami-

nate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pen-
tru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau 
partial in beton (Труба  L-5.8m)

kg 139,00

5 CL18A Confectii metalice diverse din profile lam-
inate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton  ( Держатель, стойка, 
ограничитель, кронштейны )

kg 123,64

6 CL18A Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel bet-
on, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton  ( 
Изготовлениешкафаметаллического )

kg 255,00

7 IA52A Cutie metalica pentru protectia  contorului 
de gaze (монтажшкафаметаллического) buc 1,00

8 IzD05A Grunduirea manuala cu un strat de vopsea 
de miniu de plumb la utilaje tehnologice. t 1,47

9 IzD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 
cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, ex-
ecutate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 
12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t 1,47

10 M1J15A Montarea tronsoanelor de conducta si a pie-
selor de racordare din otel inoxidabil, prefab-
ricate, avind armaturi, organe de asamblare 
si suporti gata confectionati, conducta avind 
diametrul de pina la 80 mm (Трубаизнержав
еющейсталиФ50х2,5) 7,5м

t 0,0064

11 Труба из нержавеющей стали Ф50х2,5
m 7,50

1.2. C1
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12 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind di-
ametrul de 300-350 mm (D325x9  GOST 
10704-91)

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03

m 1,00

13 IzL11B Izolatia anticoroziva  foarte intarita, execu-
tata mecanizat in statie, la tevi din otel cu 
Dn=250-500 mm m2 1,02

14 AcF12F Proba de presiune a conductelor din po-
lietilena montate in transee pentru retelele 
de alimentare cu apa si canalizare, cu diamet-
ru  pina la 400 mm 

m 1,00

1.3. НК1

15 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din 
otel, asamblate prin sudura electrica, 
avind diametrul de 50-100 mm   (Трубаст.
электросварнаяф108х4,5 ммГОСТ 10704-
91)

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05

m 8,50

16 IzA08B Vopsitorii pe conducte, executate manual cu 
vopsea de ulei, avind diametrul exterior pes-
te 34 mm m2 2,47

17 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de 
alimentare cu apa montata in sant, cu diame-
trul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena 
si banzii de avertizare se va include conform 
proiectului (Трубаполиэтил. РЕ-100, SDR26. 
PN-6.  d=110 x4.2 

m 1,00

18 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  
(Патрубок фланец - гладкий конец со сво-
бодным фланцем D90)

buc 2,00
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19 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune 
intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din po-
lietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. 
(Переход 110х90,0  РЕ)

buc 2,00

20 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  
(Патрубок фланец - гладкий конец со сво-
бодным фланцем D110)

buc 2,00

21 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor 
sau pieselor de legatura, din otel, la capatul 
tevilor, avind diametrul de 100 mm 

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
buc 14,00

22 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de 
legatura, din otel, la pozitie, avind diame-
trul de 125-250 mm (Отводстальной 90* , 
D108х4,5 мм)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 8,00

23 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de 
legatura, din otel, la pozitie, avind diame-
trul de 125-250 mm (Отводстальной 60* , 
D108х4,5 мм)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 2,00

24 AcA25B Montarea prin sudura electrica a 
piselor de legatura, din otel, la pozi-
tie, avind diametrul de 125-250 mm 
(Седловинастальнаянакладная 108х4,5 мм 
- 57х3,0 ГОСТ 17377-83)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 2,00

25 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de 
alimentare cu apa montata in sant, cu diame-
trul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN6 
D63x3.8)

m 42,00
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26 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  
(Патрубок фланец - гладкий конец со сво-
бодным фланцем D63)

buc 2,00

27 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor 
sau pieselor de legatura, din otel, la capa-
tul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm 
(Фланецплоскийстальной 1-50-10)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05

buc 2,00

28 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  
(Монтажный патрубок с бобышкой и тре-
ходовым краном ф108, =200mm)

buc 4,00

29 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala 
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la con-
ductele de alimentare cu apa sau de canaliza-
re, avind diametrul de 50-100 mm  (Задвижк
афланцеваячугуннаяукороченная, D50мм, 
PN-10; тип S-1140)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 2,00

30 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manuala 
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la con-
ductele de alimentare cu apa sau de canaliza-
re, avind diametrul de 125-150 mm  (Упругоз
апирающаяклиноваязадвижкадлясточных
вод  PN 10 типа  S-1140  dy-100, ручная)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03

buc 3,00

31 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manu-
ala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 
la conductele de alimentare cu apa sau 
de canalizare, avind diametrul de 125-150 
mm  (Клапанобратныйсшаромтипа 408 
фланцевый, dy-100)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03

buc 2,00
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32 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 
teu, cot) din polietilena, tevile avind diame-
trul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной 
D63) 

buc 2,00

33 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 
Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 
teu, cot) din polietilena, tevile avind diame-
trul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной 
переходной, 63х50х63) 

buc 30,00

34 SA37G Bratara pentru fixarea conductelor de al-
imentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin incastrare, conductele avind 
diametrul de 2 1/2” (КреплениедлятрубРЕ  
63(хомуты) изнержавейки)

buc 24,00

35 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manu-
ala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 
la conductele de alimentare cu apa sau 
de canalizare, avind diametrul de 50-100 
mm  (Крандляводы, шаровыйв.р.-н.р.3/4 
бронза)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 4,00

36 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manu-
ala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 
la conductele de alimentare cu apa sau de 
canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  
(АвтоматическийвоздушникАЕ 16 3/4 )

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 2,00

37 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de 
legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul 
de 125-250 mm (Тройникстальнойсварной  
100х100 ГОСТ 17376-83)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 2,00
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38 AcF12A Proba de presiune a conductelor din po-

lietilena montate in transee pentru retelele 
de alimentare cu apa si canalizare, cu diamet-
ru  pina la 100 mm 

m 42,00

1.4. Lucrari de terasamente pentru conducte (42м)

39 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II   

100 m3 0,34

40 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3 0,71

41 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm 

100 m3 0,16

42 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv 

100 m3 0,16

43 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu 

m3 19,15

44 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umplutu-
rilor executate in sapaturi orizontale sau in-
clinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint 
coeziv 

m3 4,03

2. Lucrari de montare
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2.1. Основное оборудование

45 M1B10A Electropompa, pompa de vid, centrifuga, 
supercentrifuga, livrata gata asamblata 
pe placa de baza comuna cu electromo-
torul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t   
(Насоспогружнойцентробежный,  2buc)

t 0,22

2.2. Установочные детали к насосу

46 M1J05A Montarea conductei din otel-carbon, prin 
sudare electrica cu convertizor de sudura, 
intre instalatii tehnologice, avind armaturi, 
flanse, piese de racordare, organe de asam-
blare si suporti gata confectionati, conducta 
avind diametrul de pina la 80 mm  (Фланцев
оеколенослапойскреплениемнасоса 2buc, 
Направляющаятруба 2 compl.)

t 0,051

47 M1C20A Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, 
avind greutatea totala de pina la 5 t.  ( Таль 
электрическая ) t 0,085

48 M1B17A Suflanta si ventilator, livrat in subansamble, 
utilajul avind greutatea totala de pina la 1 t  
(Вентиляторкрышный) t 0,051

2.3. НК1

49 11-02-001-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, 
kg, pina la: 10 (Монтажный патрубок с 
бобышкой и трёхходовым краном  D108, 
L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-
91*)

buc 4,00

50 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, 
kg, pina la: 1,5 (Манометр) buc 2,00



77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5
51 11-02-022-07 Dispozitive care indica convertizoare primare 

(curgatoare), instalate pe conducta tehno-
logica: rotametru, contor, convertizor, ce se 
instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul 
trecerii conventionale, mm, pina la: 100 
(Индукционныйрасходомер) 

buc 2,00

52 11-02-002-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, 
masa, kg, pina la: 10 (Антивибрационная 
вставка) buc 2,00

3. Utilaj

3.1. Основное оборудование

53 Pret Насос погружной центробежный 
без режущего механизма в мокром 
исполнении Q=31 м3/час, Н=16,50 м с 
электродвигателем P1=3,75 кВт    P2=4,7  
n-2845об/мин со шкафом управления и 
3-мя поплавками  фирма  Wilo-EMU типа  
FA 08.43-130E-T13-2/12NEa 80-185/2/NEx

buc 2,00

3.2. Основное оборудование. Установочные детали к насосу

54 Pret Фланцевое колено с лапой с креплением 
насоса, продольным уплотнением, 
принадлежностями для монтажа и 
крепления к фундаменту, с устройством 
крепления направляющих труб GG-25, 
фланцы PN10/16 согласно DIN 2501 DN80  
фирма Wilo-EMU

buc 2,00

55 Pret Направляющая труба 2х1 1/4” фирма Wilo-
EMU buc 2,00

56 Таль электрическая канатная 
грузоподъёмностью 0,25т, Нподъёма=6,0 м 
ТУ70-25-59-20-31,  ГОСТ 22584-83* buc 1,00
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57 Вентилятор крышный с электродвигателем 

N=0,25 кВт, n=890 об./мин. ВКР.00.25.6,    
4АА 6386У2 buc 1,00

3.3. НК1

58 Pret Монтажный патрубок с бобышкой и 
трёхходовым краном  D108, L=200 мм 
стальной, труба по ГОСТ 10704-91* buc 4,00

59 Pret Манометр, показывающий верхний предел 
измерения 10 кгс/см2, класс точности 2,5 
ОБМ I-100-10 buc 2,00

60 Pret Индукционный расходомер врезной Q min 
5 m3/часQ mач  35 m3/час   dy-100 buc 2,00

61 Pret Антивибрационная вставка фланцевая,  
dy-150,, PN-10 типа ZKB фирма 
“Danfoss” buc 2,00

   St. de pompare Serghei Lazo  Deviz 10-2-4 Statia de pompare SPC Serghei Lazo 
Echipament electric de forta.  (marca EEF.SU)

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructia generale

1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri
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1 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-

itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 
(разработкагрунтавручную,дляэлектричес
кихкабелей)

m3 7,000

2 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu (обратнаязасыпка
траншеидлякабелей)

m3 7,000

3 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint coeziv (уплотнениегрунта)

100 m3 0,070

1.2. Teava in pamint

4 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietile-
na: pina la 2 gauri  ( трубаПВХвтраншее  
d110) 1 km 0,020

5 pret Teava din polietilena d110мм
m 20,000

2. Lucrari de montare

6 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (ЩРн-24) buc 1,000

7 08-03-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare buc 6,000

8 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0) buc 1,000
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9 08-03-530-4 Demaror magnetic de destinatie comuna, 

separat, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, curent pina la 40 A (ПМЛ1220) buc 1,000

10 08-03-524-10 Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, 
sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei 
sigurante, sau cu trei blocuri “siguranta-in-
treruptor”, sau cu trei sigurante, montata pe 
constructii pe perete sau coloana, curent 
pina la 100 A (ЯРП-20)

buc 1,000

11 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (К654У2) buc 1,000

12 08-02-420-1 Cutie de ramificatie la bare-conductori de 
distributie, cu siguranta, deconector, au-
tomat, sau indicator de tesniune (cutie КС-
20)

100 buc 0,010

13 pret Cutie cu 20 cleme КС-20
buc 1,000

14 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in inve-
lis metalic, montat pe constructie pe perete 
sau coloana, cantitate cleme pentru conect-
are pina la 9, curent pina la 25 A (comutator 
ВПК2110)

buc 1,000

15 pret Comutator de cale ВПК2110
buc 1,000

16 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в тру-
бе в земле) 100 m 0,400

17 08-02-412-4 Introducerea conductorilor in tevi si fur-
tunuri metalice pozate: primul conduc-
tor monofir sau multifir in impletire co-
muna, sectiune sumara pina la 35 mm2 
(затягиваниекабелявтрубы)

100 m 0,150
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18 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 0,200

19 pret Cablu ВВГ 5*2,5мм2
m 5,000

20 pret Cablu ВВГ 4*1,5мм2
m 10,000

21 pret Cablu ВБбШв 5*2,5мм2
m 20,000

22 pret Cablu КГ 5*1,5мм2
m 20,000

23 pret Cablu АВБбШв 5*4мм2
m 20,000

24 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 
pina la 25 mm (teava 25mm) 100 m 0,150

25 pret Teava PVC d25mm
m 15,000

26 08-01-087-3 Constructii metalice sub utilaj  (accesorii din 
metal) t 0,040

27 pret Accesorii din metal
kg 40,000

3. Utilaj

28 pret Punct de distributie  ЩРн-24з-1 У2
buc 1,000

29 pret Intrerupator de putere BH32-3P-63
buc 1,000

30 pret Intrerupator automat  BA47-29-3P-16C
buc 3,000

31 pret Intrerupator automat  BA47-29-3P-5C
buc 2,000
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32 pret Panou de dirijare cu pompele statiei in com-

plet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara 
cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie 
vine in set cu pompele - vezi compartimentul 
TH)

buc 1,000

33 pret Demaror ПМЛ1220
buc 1,000

34 pret Cutie cu intreruptor-separator  ЯРП-20
buc 1,000

35 pret Cutie cu dimensiunile 400*400*200мм 
К654У2 buc 1,000

Statia Serghei Lazo   REE Deviz 10-2-5

№

 crt.

Simbol norme 
şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructia generale

1.1. Pilon

1 33-04-003-1 Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 
6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un sin-
gur picior (опора одностоечная) buc

5,000

2 33-04-003-2 Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 
6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un 
singur picior cu o proptea (опора с одним 
подкосом)

buc
2,000

3 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: 
a sustinerilor din beton armat cu un singur 
picior

buc
9,000
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4 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului sustinerilor cu 
un singur picior

buc
9,000

5 pret Pilon СВ 105-5
buc

9,000

6 pret Колпачек K6
buc

6,000

7 pret Зажим соединительный плашечный РА-2-2
buc

36,000

8 pret Зажим плашечный PS 2-1
buc

30,000

9 pret Зажим аппаратный А2А-70
buc

6,000

10 pret Кронштейн РА1
buc

1,000

11 pret Хомут Х1
buc

25,000

12 pret Накладка ОГ5
buc

5,000

13 pret Болт Б5
buc

1,000

14 pret Ограничитель перенапряжения ОПН-10
buc

3,000

15 pret Узел крепления подкоса У1
buc

3,000

16 pret Клема NK1-1
buc

18,000

17 pret Траверса M8
buc

3,000

18 pret Траверса Т-2-10-1
buc

5,000

19 pret Траверса M9
buc

6,000
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20 pret Траверса M210SP

buc
1,000

21 pret Траверса Т-3-10-2
buc

5,000

22 pret Вал привода РА3
buc

2,000

23 pret Кронштейн РА4
buc

1,000

24 pret Кронштейн РА5
buc

1,000

25 pret Болт М12*40
buc

11,000

26 pret Гайка М12
buc

11,000

27 pret Стяжка Г1
buc

10,000

28 pret Кронштейн РА2
buc

1,000

29 pret Ушко У1-7-16
buc

19,000

30 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-
canismelor (CUT AUT) set

3,000

31 pret Разъединитель-предохранитель CUT ОUT
buc

3,000

32 33-04-008-3 Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a 
conductorilor izolati LEA  0,38 kV (SIP) 1 km

0,272

33 pret Кабель SIP -2A  3*50+1*54.6+1*25
m

272,000

34 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-
canismelor (РЛНДЗ-10) set

1,000

35 pret Разъединитель-наружной установки 
РЛНДЗ-10/630У1 buc

1,000
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36 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-

canismelor (ПРНЗ-10У1) set
1,000

37 pret Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1
buc

1,000

1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint  (заземление опор)

38 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-
itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

m3
20,000

39 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu

m3
20,000

40 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umplutu-
rilor executate in sapaturi orizontale sau in-
clinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint 
coeziv

m3
20,000

1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint  (заземление 
подстанции)

41 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-
itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

m3
10,000

42 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu

m3
10,000
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43 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umplutu-

rilor executate in sapaturi orizontale sau in-
clinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint 
coeziv

m3
10,000

2. Lucrari de montare

44 08-03-572-4 Bloc de comanda de executare tip dulap 
sau punct de distributie (dulap), montat 
pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 
1200х1000 (BZUM-TF-01-09)

buc
1,000

45 08-03-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare buc

8,000

46 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei 
faze (ZMG405) buc

1,000

47 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheabu-
ri instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul 
traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
(кабель в коробе)

100 m
0,085

48 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 1 kg 100 m

0,015

49 pret Кабель АВВГ 4*95мм2
m

5,000

50 pret Кабель АВВГ 5*95мм2
m

5,000

51 10-01-038-08 Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector 
drept (металлокороб 100*100мм) m

3,000

52 pret Металлокороб 100*100мм
m

3,000

53 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 16 mm (заземление опор) (Exclu-
siv otel-carbon) 10 buc

1,600
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54 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pa-

mint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 
mm (заземление опор) (Exclusiv otel-car-
bon)

100 m
0,800

55 pret Сталь круглая 18мм (заземление опор)
m

160,000

56 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 16 mm (заземление подстанции) 
(Exclusiv otel-carbon) 10 buc

0,800

57 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pa-
mint, orizontala, din otel rotund, diametru 
12 mm (заземление подстанции) (Exclusiv 
otel-carbon)

100 m
0,400

58 pret Сталь круглая 18мм (заземление 
подстанции) m

64,000

3. Utilaj

59 pret Шкаф учета BZUM-TF-01-09
buc

1,000

60 pret Счетчик ZMG 405
buc

1,000

61 pret Ограничитель импульсных 
перенапряжений SPD-1 buc

3,000

62 pret Выключатель нагрузки BР-35-3Р 250А
buc

1,000

63 pret Автоматический выключатель ВА88-35
buc

1,000

64 pret Трансформатор тока ТТИ 150/5
buc

3,000

St. de pompare Serghei Lazo Dev. 10-2-6 (sistematizare)

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum
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1. Sistematizarea pe verticala

1 TsC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 
senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pa-
mintului pina la 10 m, in teren catg. II (Срез-
ка грунта)

100 m3 4,58

2 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Разработка недостающего  грунта c 
погрузкой в а/самосвалы)

100 m3 6,91

3 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортиров-
ка грунта автосамосвалами грузоподъем-
ностью 10 тн на расстояние 5 км)

t 1 209,00

4 TsC26A1 Dislocarea mecanica a pamintului din de-
pozit nou, necompactat si impingerea lui 
pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 
CP teren catg. I sau II

100 m3 4,58

5 TsD02B1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 21-30 cm (Подсыпкагрунта)

100 m3 11,49

6 TsD08B1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 
compactor pe pneuri static autopropulsat de 
10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime dupa compactare, exclusiv udarea 
fiecarui strat in parte, umpluturile executin-
du-se cu pamint coeziv  (Уплотнение)

100 m3 11,49

St. de pompare Serghei Lazo.Deviz-oferta № 10-2-7

                                 Lucrari de constructii - Amenajarea
 (denumirea lucrări)
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№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Lucrari de constructii
Capitolul 1.1. Pavarea cu imbra-
caminte rutiere (beton asfaltic) 
(S=233.5m2)

1
TsE05A

Nivelarea cu autogreder de pina la 
175 CP a suprafetei terenului natural 
si a platformelor de terasamente, prin 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamintului sapat in teren catg. I 
(Планировка  корыта автогрейдером)

100m2 2,34

 2
TsE01B

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 
in teren mijlociu (Ручная планировка 
площадки и земляного полотна)

100m2 2,34

 3
DA06B2

Strat de agregate naturale cilindrate, 
avind functia de rezistenta filtranta, 
izolatoare, aerisire, antigeliva si anticap-
ilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
(Укладкапеска  100mm)

m3 23,35

 4
DA12B

Strat de fundatie sau reprofilare din pia-
tra sparta, pentru drumuri, cu asternere 
mecanica, executat cu impanare fara 
innororire  (Слойоснованияизщебня 
200mm)

m3 46,70

 5
Dl107

Amorsarea suprafetelor stratu-
rilor de baza in vederea aplica-
rii unui strat de beton asfaltic ( 
Подгрунтовкажидкимбитумом , 
расход 0,8кг/м2) 

t 0,19

 6
DB19F

Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregat mare, executata la cald, in 
grosime de 5,0 cm, cu asternere me-
canica (Покрытиеасфальтобетонoe 
скрупнымнаполнителем)

m2 233,50

 7
DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de 

baza in vederea aplicarii unui strat de 
beton asfaltic (Розливбитума 0,25l/m2)

t 0,06

 8
DB16F

Imbracaminte de beton asfaltic cu agre-
gate marunte, executata la cald, in gro-
sime de 3,0 cm, cu asternere mecanica 
(Покрытиеасфальтобетонноесмелкимз
аполнителем)

m2 233,50

 9
DE10A Borduri prefabricate din beton, rutiere 

30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 
cm  BP 100x30x15

m 119,00

Capitolul1.2. Водопропускная 
труба Д-600мм на ПК2-72, длина 
10м (2шт)
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10
TsC02D1

Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hi-
draulica, in pamint cu umiditate naturala 
descarcare auto teren catg. II (котлован)

100 m3 0,33

 11
TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in talu-
zuri, la deblee sapate cu excavator sau 
screper, pentru completarea sapaturii 
la profilul taluzului, in teren mijlociu  
(Доработкагрунтавручную )

m3 3,00

 12
Dl110 Amenajarea stratului de egalizare din 

balast (Устройство подстилающего 
слоя из песчано-гравийной смеси)

m3 4,10

 13
Dl122

Montarea podetelor tubulare cu 
diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului 
pina la 3 m pentru edificii artificiale la 
drumuri (Укладка ж/б звеньев труб   
ТБ60,50-3 , диаметром 600mm)

m3 1,36

 14
Dl120

Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 
straturi pentru edificii artificiale la dru-
muri (Оклеечнаягидроизоляциявдва
слоя)

m2 3,23

 15
Dl121

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 
straturi pentru edificii artificiale la dru-
muri (Обмазочнаягидроизоляциявдв
аслоя) 

m2 47,00

 16
IzK01A Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопат-

ка  швшв паклей) t 0,01

 17
Dl125

Montarea capetelor podetului tubular cu 
diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale 
la drumuri (Оголовки  - портальная 
стенка СТ9)

m3 2,46

 18
TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit 
din teren categoria I sau II, executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
(Засыпкагрунтаобратно)

100 m3 0,46

 19
TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv 
udarea fiecarui strat in parte, umplu-
turile executindu-se din pamint coeziv 
(Уплотнениегнасыпи )

100 m3 0,46

 20
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului 
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 
cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)

m3 12,00

 21
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a 
umpluturilor executate in sapaturi or-
izontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamint in parte, 
avind 10 cm grosime pamint coeziv 
(Уплотнениеручнойтрамбовкой)

m3 12,00



91

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5 6 7

 22
33 Укрепление русла  входного и 

выходного оголовка 0,00

 23
Dl119 Fundatii monolite din bet-

on B20 la edificiile artificiale 
(УкреплениеруслабетономВ15)

m3 4,60

 24
TsC54C Strat de fundatie din pietris 

(СлойоснованияизщебняМ300, фр 
40-70мм)

m3 4,00

 25
CE31A1 Pazii profilate, la streasina sau fron-

toane din scinduri geluite simple ( 
доскадляукстройствашвов)  

m2 40,20

 26
CR03A

Schelet din lemn brut, rotund de rasi-
noase si din rigle de rasinoase pentru 
constructii rurale, executate la pereti 
Aplicativ  -( доскадляукстройствашвов)  
(exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)

m3 0,40

 27
Dl129 Umpluturi cu piatra bruta pen-

tru edificii artificiale la drumuri 
(Каменнаянаброска )

m3 2,70

Capitolul 1.3. Gazon obisnuit , 
S=193.0m2

28
TsC19A1

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. I (Подсыпка растительного 
грунта)

100 m3 0,39

 29
TsC22C1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19А1, pentru transportul pamintului 
pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. I (Повышение 
расхода маш.-ч. в TsС19А1, при пе-
ремещении грунта на каждые 10 м  
свыше предусмотренной дистанции,  
грунт I категории)

100 m3 0,39

 30
TsD09A1

Compactarea cu tavalug picior de oaie 
de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 
CP, a umpluturilor, in straturi succesive 
de 20-30 cm grosime, dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint 
coeziv  (Уплотнение)

100 m3 0,39

 31
TsH05A

Asternerea uniforma a stratului de 
pamint vegetal, pe teren orizontal 
sau cu  panta de 20%, cu pastrarea 
structurii, in straturi de 10 cm grosime 
(Планировкагазонов)

m2 193,00

 32
TsH09A Semanarea gazonului pe supraf-

ete orizontale sau in panta sub 30%    
Посевтрав

100m2 1,93

 33
TsH12A Udarea suprafetelor cu furtunul de la 

hidranti   Поливгазонов 100m2 1,93

Capitolul 1.4. Деревья (23 шт)
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34
TsH17A

Saparea manuala a gropilor poligonale 
pentru plantari izolate, cu pastrarea 
structurii solului si separarea stratului de 
pamint vegetal, gropile avind largimea 
de pina la 2 m si adincimea de pina la 
1,50 m, in teren usor  ( Копаниеям )

m3 3,30

 35
TsH109A Imprastierea arborilor si arbustilor pen-

tru plantarea distanta de pina 100m: 
arbori foiosi ( Разноскадеревьев )

buc 23,00

 36
TsH110A Plantarea arborilor in gropi gata sapate: 

arbori foiosi  (  Посадкадеревьев ) buc 23,00

 37
TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la 

cisterna ( Поливдеревьев) 100m2 0,06

 38
pret

Tuia западная buc 11,00

 39
pret

Клен остролистый  “Acer platanoides L” buc 4,00

 40
pret

Кленполевой  “Acer platanoides L” buc 4,00

 41
pret

Кленбелый  “Acer platanoides L” buc 4,00

Capitolul 1.5. Organizarea 
taluzului

42
Dl98 Profilarea mecanizata a taluzului ram-

bleului la terasamente, pamint de categ. 
II  (Планировка  откосов )

100m2 1,18

 43
TsC19A1

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. I (Подсыпка растительного 
грунта)

100 m3 0,24

 44
TsC22C1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19А1, pentru transportul pamintului 
pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. I (Повышение 
расхода маш.-ч. в TsС19А1, при пе-
ремещении грунта на каждые 10 м  
свыше предусмотренной дистанции,  
грунт I категории)

100 m3 0,24

 45
TsD09A1

Compactarea cu tavalug picior de oaie 
de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 
CP, a umpluturilor, in straturi succesive 
de 20-30 cm grosime, dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint 
coeziv  (Уплотнение)

100 m3 0,24



93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5 6 7

 46
TsH09A Semanarea gazonului pe supraf-

ete orizontale sau in panta sub 30%    
Посевтрав

100m2 1,18

Capitolul 1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m 
trepte - 8buc.

47
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 
1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 
cu taluz vertical, la fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, 
in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren mijlociu 
(Разработкагрунтавручную )

m3 1,00

 48
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 
beton simplu clasa B7.5 (Основание, 
бетонС7,5)

m3 0,15

 49
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa В15 (ступени ,бетонВ10)

m3 1,20

 50
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)

m2 4,50

Capitolul 1.7. Rigola Rg1 
L=40,0m.l.

51
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 
m latime, executata fara sprijiniri, cu ta-
luz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 
m teren mijlociu (Разработкагрунтавру
чнуювтраншее) 

m3 4,00

 52
TsC54C Strat de fundatie din pietris 

(Слойоснованияизщебня 5см) m3 1,60

 53
CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, 
pante, sape la inaltimi pina la 35 
m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau bet-
on marfa, turnare cu mijloace clasice  
(Бетонноеоснованиелотка , бетонВ7,5)

m3 3,40

 54
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 17,60
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Capitolul 1.8. Gard  Euro Eco 
zincat (Еврозабор) Н=2,05m 
L=81.06m(сu poarta 3.5mx2.05m 
-1buc)

55
CO06B4

Imprejmuiri din plasa de sirma cu pa-
nouri de gard din rama de otelrotund 
fixata  pe stilpi din beton armat prefab-
ricat montati la 2.5 m distanta interax 
prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea 
la coama de 2.05 m, pentru utilizarea 
betonului simplu marfa la plantarea 
stilpilor metalici (Panou gard bordurat 
(zincat) H=2.05m, D4.2mm  Zn   ,stilp din 
metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 
2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 
100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton 
marfa clasa B12,5-5.6 m3)

m 76,46

 56
CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate 
in beton armat monolit: cu greutatea 
sub 4 kg (Пластинаоснованиястолбов 
150х150х2  (30 шт)) 

kg 81,60

 57
pret Комплект креплений с полимерным 

покрытием  для ограждения ( 40мм) set 66,00

 58
pret

Заглушка 40*40 пластик buc 34,00

Capitolul 1.9. Poarta  P1, 
3,50х2.05m, 1buc.

59
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 
1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 
cu taluz vertical, la fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, 
in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren mijlociu (   
Разработкагрунтавручную )

m3 0,32

 60
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu (   Бетонныефундаменты B-15  )

m3 0,32

 61
CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 
kg (Установказакладныхдеталей)

kg 4,80

 62
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)

m2 1,60



95

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5 6 7

 63
CK14A

Porti metalice cu rame din profiluri din 
otel rotun gata confectionate, inclusiv 
accesoriile necesare, montate pe stilpi 
din beton armat (Установка метал-
лических ворот   3,5 х 2.05m.1шт, по 
металлическим столбам 100х100х3, 
h=3.0m, )

m2 7,18

 64
pret

Заглушка 40*40 пластик buc 2,00

 65
pret Комплект креплений с полимерным 

покрытием  для ограждения ( 40мм) set 2,00

Sectorul 5   Gura Cotului-Ion Fulga-Sleahul Meresenilor

Deviz 5-1  Gura Cotului

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada  Gura Cotului.

1.1. Terasamente

1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 7,670

2 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 7,670

3 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 7,670
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4 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 73,000

5 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3 73,900

6 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II Nisip local

100 m3 0,630

7 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  
la distanta de 5 km t 81,900

8 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecani-
ca, executat cu impanare fara innororire m3 194,400

9 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 364,500

10 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 50,000

11 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 29,790

1.2. Retele
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12 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN2 SDR41 avind diame-
trul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 496,600

13 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 496,600

1.3. Camine

14 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 14,600

15 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 93.2kg

buc 16,000

16 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 16,000

17 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 16,000

18 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 16,000
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19 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 16,000

20 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 16,000

21 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate 
pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul m2 7,150

22 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 
la 4 m m3 0,720

23 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 
executate la interior sau exterior pe orice 
suprafata suport cu doua straturi de lapte de 
var (spoeli)

m2 56,520

24 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 0,972

25 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 32,000

26 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 32,000
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Deviz 5-2  Ion Fulga Sleahul Meresenilor.

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada  Ion Fulga

1.1. Terasamente

1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 9,330

2 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 9,330

3 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 9,330

4 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 73,000

5 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3 73,900



100

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5
6 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-

tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 87,450

7 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II Nisip local

100 m3 0,630

8 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 1 965,000

9 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 1 560,000

10 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 34,980

1.2. Retele

11 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, SN4 SDR41 avind dia-
metrul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 583,000

12 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 583,000

13 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 300-350 mm

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 40,000
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1.3. Camine

14 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 16,840

15 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 93.2kg

buc 26,000

16 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 26,000

17 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 26,000

18 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 14,000

19 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 26,000

20 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C150)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 20,000
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21 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-

on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  LA15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 6,000

22 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate 
pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul m2 14,000

23 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 
la 4 m m3 1,000

24 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 
executate la interior sau exterior pe orice 
suprafata suport cu doua straturi de lapte de 
var (spoeli)

m2 56,520

25 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,404

26 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 52,000

27 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 52,000

2. Retele exterioare C2 Strada  Sleahul Meresenilor.Tricolor.

2.1. Terasamente
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28 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 6,650

29 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 6,650

30 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 6,650

31 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 66,000

32 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3 66,000

33 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 47,500

34 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 850,000

35 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 50,000
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36 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-

tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 28,500

2.2. Retele

37 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 
mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 294,500

38 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 
mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 180,500

39 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 475,000

40 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de 300-350 mm

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 40,000

2.3. Camine

41 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 14,600
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42 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 93.2kg

buc 20,000

43 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 20,000

44 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 20,000

45 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 14,000

46 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 20,000

47 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C150)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 3,000

48 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  L(A15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 17,000

49 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate 
pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul m2 7,150
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50 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 

120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 
la 4 m m3 0,720

51 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 
executate la interior sau exterior pe orice 
suprafata suport cu doua straturi de lapte de 
var (spoeli)

m2 56,520

52 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 1,080

53 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 40,000

54 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 40,000

Sector 7. Strazile Murafa. Testimiteanu.

Deviz 7-1 Retele

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada  Murafa,Casu,Testimiteanu

1.1. Terasamente
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1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si co-
manda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 18,700

2 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm

100 m3 18,700

3 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint necoeziv

100 m3 18,700

4 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren usor

m3 95,000

5 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pen-
tru completarea sapaturii la profilul taluzului, 
in teren mijlociu

m3 95,000

6 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-
tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 239,000

7 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii lim-
itate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre 
maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, inter-
spatii  intre dulapi 0,21...0,60 m

m2 1 927,000

8 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 
m3 210,000
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9 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimen-

tare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat 
de protectie, strat de izolare sau strat filtrant 
la tuburile de drenaj, executate cu nisip local

m3 72,900

1.2. Retele

10 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc, SN4 SDR41avind diame-
trul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 828,000

11 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 
garnituri de cauciuc,SN4 SDR41 avind diame-
trul de 200 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

m 387,000

12 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 
polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila 
dupa montarea si imbinarea, inaintea recep-
tiei

m 1 215,000

13 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind dia-
metrul de  325.0*4.0mm

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 10,000

1.3. Camine

14 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din ele-
mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 
m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 32,500
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15 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTO 1si scara cu 
vang 5.17kg/buc

buc 61,000

16 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTD-10

buc 46,000

17 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-9

buc 29,000

18 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CT 10-6

buc 44,000

19 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu di-
ametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 
teren fara apa subterana. CTP10-1

buc 46,000

20 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 37,000

21 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-bet-
on fara piesa-suport, la caminele de vizitare 
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canali-
zare, necarosabil tip  L (A15)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 24,000



110

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

1 2 3 4 5
22 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din ele-

mente de beton armat prefabricat, pentru 
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 
m, in teren fara apa subterana

Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

m3 4,350

23 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTD 15-1

buc 15,000

24 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KT 15-9

buc 32,000

25 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. KTP 15-1

buc 15,000

26 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate 
pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 
straturi inclusiv grundul m2 7,150

27 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 
la 4 m m3 0,720

28 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 
executate la interior sau exterior pe orice 
suprafata suport cu doua straturi de lapte de 
var (spoeli)

m2 56,520

29 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 
Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015

m3 3,290
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30 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta

m3 10,370

31 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 
5 cm, in elementele de beton, avind grosim-
ea de pina la 20 cm

Materiale marunte=1,050
buc 122,000

32 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ci-
ment-var, dupa instalatii sau consolidari buc 122,000

Sector 2 Dumbrava.

St, de pompare Dumbrava Deviz-oferta № 2-1-1

 Lucrari in constructii - Sol fertil
 (denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Scoatera solului fertil

1
TsC19A1

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. I (Cнятие растительного 
грунта )

100 m3 4,80

 2
TsC22C1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC19А1, pentru transportul pamintului 
pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta, teren catg. I (Повышение 
расхода маш.-ч. в TsС19А1, при пере-
мещении грунта на каждые 10х4=40 м  
свыше предусмотренной дистанции)

100 m3 4,80

Statia de pompare Dumbrava deviz 2-3- 

                                 Lucrari in constuctii
 (denumirea lucrări)
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№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Lucrari de constructii
Capitolul 1.1. Lucrari prealabile

1

PA08Ba-
doptat

Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 
323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau 
III cu soneta universala la apa (Погруж
ениеметаллическихшпунтовиздвутав
ра №20)

m 96,00

 2
2

Двутавр №20 m 96,00

 3
TsF03E

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag 
asezati orizontal, la sapaturi executate 
in spatii limitate, avind latimea de  peste  
2,50  m intre maluri adincimea sapaturii 
de 6,01...8 m, interspatii  intre dulapi 
0,00...0,20 m (Деревянныещиты - доска 
40мм)

m2 51,00

 4

PA09A-
adoptat

Extragerea tuburilor metalice cu 
diametrul de 323.8-720.mm, din 
teren categoria I,II,III de la uscat 
(Извлечениестальныхшпунтов)

m 96,00

 5
RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, asboci-
ment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane 
suspendate, usi, etc.  (Снятие щитов 
ограждения)

m2 51,00

Capitolul 1.2. Lucrari de 
terasament

6
TsC14A22

Sapatura mecanica cu excavator pe se-
nile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer 
de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in 
pamint imbibat cu apa, cu descarcare 
in depozit, dislocare in spatii < 8 m 
(Разработкамокрогогрунтавотвал)

100 m3 3,29

 7
TsA20C,К-1,15

Sapatura manuala de pamint, in ta-
luzuri, la deblee sapate cu excavator 
sau screper, pentru completarea sapa-
turii la profilul taluzului, in teren tare 
(Доработкамокрогогрунтавручную)

m3 37,00

 8

TrB-
22C1C1

Transportul materialelor cu macara PIO-
NER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, 
iar inaltimea de ridicare de 0-6 m (Подъе
ммокрогогрунтакраномПионер)

t 64,75
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 9
TsA02B

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 
m latime, executata fara sprijiniri, cu ta-
luz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 
m teren mijlociu ( Водосборнаяканава) 

m3 14,00

 10
TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit 
din teren categoria I sau II, executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
(Обратнаязасыпкагрунтабульдозером)

100 m3 1,57

 11
TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv 
udarea fiecarui strat in parte, umpluturi-
le executindu-se din pamint coeziv (Упл
отнениемеханизированнойтрамбовк
ой 150-200 кг)

100 m3 1,57

 12
TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului 
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 
cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu (Обратнаязасыпкавручную)

m3 39,00

 13
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a umplu-
turilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fie-
carui strat de pamint in parte, avind 10 
cm grosime pamint coeziv (Уплотнение
ручнойтрамбовкойнасыпи)

m3 39,00

 14
TsA24C

Epuizarea mecanica a apelor din sapatu-
ri, in teren cu infiltratii puternice de apa, 
executate cu motopompa de apa de 
joasa presiune motata pe tractor U 650, 
debit 200-500 Mc/h (Механическоеотка
чиваниеводыизкотлована)

h-ut 12,20

Capitolul 1.3. Constructii din 
beton armat, prefabricat si hi-
droizolatie

15
TsC54C Strat de fundatie din pietris 

(СлойоснованияизПГС  500mm) m3 36,20

 16
CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
preparat cu centrala de betoane con-
form art. CA01 sau beton marfa, turnare 
cu mijloace clasice  (Подготовка C 3,5)

m3 2,65

 17
CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, prepa-
rat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conf. art. CA01 si turnarea cu 
mijloace clasice (Устройстводнища , 
бетонС20/25W4)

m3 8,30
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 18
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )

m2 7,05

 19
CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка 
арматурных  сварных сеток  Д 6 А1, 
8А3)

kg 251,10

 20
CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate 
in ateliere de santier si montate cu 
diametrul barelor peste  8 mm in-
clusiv in fundatii continue si radiere 
(КаркасыКР-1, Д-12А3)

kg 60,90

 21
CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier si montate cu 
diametrul barelor pina la 8 mm in-
clusiv in fundatii continue si radiere 
(CтальнаяарматураД-8А3)

kg 164,00

 22
CC01F

Armaturi din otel beton OB 37 fa-
sonate in ateliere de santier si mon-
tate cu diametrul barelor peste  8 
mm in fundatii continue si radiere 
(CтальнаяарматураклассаД-10А1)

kg 23,45

 23
CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 
beton armat clasa... (Стеныбетон 
C20/25W4F100)

m3 25,00

 24
CB02B

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
elevatii, pereti drepti si diafragme  in-
clusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m 
inclusiv(Опалубка )

m2 153,20

 25
CC02I

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate 
in pereti si diafragme, la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-6A1)

kg 40,32

 26
CC02I2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate 
in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-8A3)

kg 27,40
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 27
CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ex-
clusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante (Стальнаяарматура D 16A3)

kg 354,50

 28
CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai 

mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка 
арматурных  сварных сеток  Д  8А3)

kg 1 060,00

 29
CC02A

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si 
diafragme, exclusiv constructiile execu-
tate cu cofraje glisante (КаркасыКР-1 
Д-6А1, 12А3)

kg 277,20

 30
AcA30A Piesa de legatura, din otel, pentru con-

ducte, avind greutarea pe bucata de 
pina la 50 kg. (Сальник Д-300мм) 

t 0,04

 31
AcA30A Piesa de legatura, din otel, pentru con-

ducte, avind greutarea pe bucata de 
pina la 50 kg. (Сальник Д-150мм) 

t 0,05

 32
CL57B

Montarea si fixarea pieselor inglobate in 
beton armat monolit: cu greutatea sub 
10 kg (Установказакладныхдеталей
ЗД-2) 

kg 12,10

 33
CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de 

santier  (Оцинковказакладныхдеталей) m2 0,30

 34
CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conf. art. CA01 
si turnarea cu mijloace clasice 
(Монолитныеплитынаотм,2,70м, 
5,00м,бетон C12/15W4F100)

m3 5,20

 35
CB02C

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal-
timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)

m2 56,00

 36
CB11A

Sustineri cu popi extensibili de inventar, 
folosite pentru montarea placilor prefab-
ricate, a predalelor, la turnarea planseilor 
partial sau total monolite cu grinzi sau la 
grinzi monolite cu plansee prefabricate 
tip PE 3100 R 

buc 80,00

 37
CC02M

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la 
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ex-
clusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante (Стальнаяарматура  D-8 A!)

kg 85,31
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 38
CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu 
cofraje glisante (Стальнаяарматура  D-8 
A3)

kg 88,00

 39
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-12A3)

kg 546,12

 40
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-16 A3)

kg 230,39

 41
CC02N1

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste 8 mm, si montate  in placi, 
la inaltimi peste 35 m, exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматура  D-20 A3)

kg 267,44

 42
CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 
kg (УстановказакладныхдеталейЗД-1) 

kg 24,57

 43
CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de 

santier  (Оцинковказакладныхдеталей) m2 0,50

 44
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-7-6)

buc 4,00

 45
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-15-6)

buc 1,00

 46
CP10A

Montarea elementelor  prefabricate 
din beton armat la cladiri de locuit 
sau social-culturale cu structura din 
beton armat monolit,mixta sau zidarie 
portanta, la inaltimea pina la 20 m in-
clusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 
(КольцоКЦ-10-6)

buc 1,00

 47
CL57A

Montarea si fixarea pieselor inglobate 
in beton armat monolit: cu greutatea 
sub 4 kg (Соединенительныеэлементы
МС-1,2))

kg 31,20
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 48
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund anticoroziv 
pe baza de miniu de plumb si doua 
straturi de email clorcauciuc, a confec-
tiilor si constructiilor metalice, executate 
din profile cu grosimi intre 8 mm si 
12 mm inclusiv ( Закладныедетали - 
ПФ115+ГФ021)

t 0,03

 49
CL18A

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 
tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglo-
bate total sau partial in beton ( Металл
ическиеэлементыкреплениятрубопр
оводов)

kg 155,50

 50
IzD10H

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic 
si trei straturi de email perclorvinilic, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi peste 12 
mm ( АнтикоррозионнаяокраскаГФ02
1+ПФ115)

t 0,16

 51
CL18A

Confectii metalice diverse din pro-
file laminate, tabla, tabla striata, otel 
beton, tevi pentru sustineri sau aco-
periri, inglobate total sau partial in 
beton (Разныеметаллическиеизделия- 
ОгражденияОГ-1)

kg 73,32

 52
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund anticoroziv pe 
baza de miniu de plumb si doua straturi 
de email clorcauciuc, a confectiilor si 
constructiilor metalice, executate din 
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusiv ( Окраска - ПФ115+ГФ021)

t 0,07

 53
CL18A

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel bet-
on, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton 
(Разныеметаллическиеизделия - 
СтремянкаСм-1)

kg 34,00

 54
IzD10H

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor met-
alice cu un strat de grund de miniu de 
plumb, un strat de grund perclorvinilic 
si trei straturi de email perclorvinilic, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi peste 12 
mm ( АнтикоррозионнаяокраскаГФ02
1+ПФ115)

t 0,03
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 55
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa.... (Устройствобетонногоф
ундаментабетонВ15)

m3 0,34

 56
CC02C

Armaturi din otel beton OB 37 fa-
sonate in ateliere de santier, cu dia-
metrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 
pentru grinzi si stilpi,  exclusiv con-
structiile executate cu cofraje glisante 
(Стальнаяарматуракласса 6 А1)

kg 4,76

 57
CC02D2

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier, cu diametrul bare-
lor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  
exclusiv constructiile executate cu cofra-
je glisante (СтальнаяарматураклассаА3 
Д-10мм)

kg 9,88

 58
CB02B

Cofraje din panouri refolosibile, cu aste-
riala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
elevatii, pereti drepti si diafragme  in-
clusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m 
inclusiv(Опалубка )

m2 4,00

 59
CL17B Confectii metalice diverse, montate apa-

rent:  chepengur (Люк-лазДу-600 - 2шт) kg 160,00

 60
CL17B Confectii metalice diverse, montate apa-

rent:  chepenguri (Люк-лазДу-900, 1 шт) kg 160,00

 61
IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 
mina a confectiilor si constructiilor 
metalice cu un strat de grund anti-
coroziv pe baza de miniu de plumb si 
doua straturi de email clorcauciuc, a 
confectiilor si constructiilor metalice, 
executate din profile cu grosimi intre 8 
mm si 12 mm inclusiv ( Окраскалюков - 
ПФ115+ГФ021)

t 0,32

 62
CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
preparat cu centrala de betoane con-
form art. CA01 sau beton marfa, turnare 
cu mijloace clasice  (Набетонка  C 3,5)

m3 3,50

 63
IzF18C

Strat suport de egalizare sau de pro-
tectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment 
gata preparat marca M100-T fara adaos 
de var, driscuit, pe suprafete orizon-
tale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, 
aplicat in grosime medie de 3 cm ( 
цементнаястяжка 3см)

m2 21,60
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 64
CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu membrane 
bituminoase modificate lipite cu flacara 
in sistem bistrat, pe suprafata orizontale 
montate pe suport continuu (Линокром 
- 2 слоя)

m2 21,60

 65
IzF01B

Hidroizolatie suprafetelor ver-
ticale cu  suspensie de bitum 
filerizat (subif ) intr-un strat  
(битумныйпраймерАквамаст - 1слой)

m2 21,60

 66
IzF18B

Strat suport de egalizare sau de pro-
tectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment 
gata preparat marca M100-T fara adaos 
de var, driscuit, pe suprafete orizon-
tale sau inclinate pina la 40 % inclu-
siv, aplicat in grosime medie de 2 cm 
(Цементнаястяжкатолщиной 2 см)

m2 21,60

 67
CF16B

Tencuieli speciale de protectie torcretate 
le pereti si pardoseli din beton, cu 
mortar de ciment, cu dozaj 600 kg 
ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 
3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime 
medie de 3 cm (Торкретирование бе-
тонного  днища  цементным раство-
ром толщиной 3 см)

m2 19,65

 68
IzF04G

Strat hidroizolant executat la cald la ter-
ase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, 
in terenuri fara ape freatice, inclusiv 
scafele si doliile din hidroizolatia curenta 
pe suprafete inclinate peste 40% sau 
verticale plane sau curbe, cu carton bi-
tumat, lipit pe toata suprafata cu mastic 
de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 
(Гидроизоляционныйслой- Изофлекс 
1 слой)

m2 93,25

 69
CE13D2

Invelitori la acoperisuri cu membrane 
bituminoase modificate lipite cu flacara 
in sistem bistrat pe suprafata verticala 
montate pe suport continuu (Линокром 
- 2 слоя)

m2 93,25

 70
IzF01B

Hidroizolatie suprafetelor ver-
ticale cu  suspensie de bitum 
filerizat (subif ) intr-un strat  
(битумныйпраймерАквамаст - 1слой)

m2 93,25

 71
CF16B

Tencuieli speciale de protectie torcretate 
le pereti si pardoseli din beton, cu 
mortar de ciment, cu dozaj 600 kg 
ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 
3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime 
medie de 3 cm (Торкретирование бе-
тонных  стен  цементным раствором 
толщиной 3 см)

m2 74,50

Capitolul 1.4. Fundatue FOm-1
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72
CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pere-
ti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa.... (Устройствобетонныхфу
ндаментовФОМ-1, бетон C10/12.5)

m3 0,14

 73
CB02A

Cofraje din panouri refolosibile, cu as-
teriala din scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )

m2 1,00

Deviz 2-3-2 Statiea de pompare Dumbrava TH

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructie 

1.1. Установочные детали к насосу

1 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Ре-
шетка-заслонка, Контейнер решетчатый, Запор, 
Контейнер герметический )

kg 60,20

2 CL16A Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, cana-
le de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri 
cu inaltimi pina la 35 m   ( блок, короб) t 0,013

3 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  ( 
стрела-1шт, крышка-2шт) (112+385х2, kg)

kg 882,00

4 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tab-
la, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Труба  
L-5.8m)

kg 139,00
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5 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  ( 
Держатель, стойка, ограничитель, кронштейны )

kg 123,64

6 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  ( 
Изготовлениешкафаметаллического )

kg 255,00

7 IA52A Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze 
(монтажшкафаметаллического) buc 1,00

8 IzD05A Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu 
de plumb la utilaje tehnologice. t 1,47

9 IzD04A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un 
strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 
profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu 
pensula de mina

t 1,47

10 M1J15A Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de 
racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind ar-
maturi, organe de asamblare si suporti gata confec-
tionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm 
(ТрубаизнержавеющейсталиФ50х2,5) 7,5м

t 0,0064

11 Труба из нержавеющей стали Ф50х2,5
m 7,50

1.2. C1

12 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, asam-
blate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-
350 mm (D325x9  GOST 10704-91)

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03
m 1,00

13 IzL11B Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata me-
canizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm m2 1,02
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14 AcF12F Proba de presiune a conductelor din polietilena 

montate in transee pentru retelele de alimentare cu 
apa si canalizare, cu diametru  pina la 400 mm m 1,00

1.3. НК1

15 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asam-
blate prin sudura electrica, avind diametrul de 
50-100 mm   (Трубаст.электросварнаяф108х4,5 
ммГОСТ 10704-91)

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05

m 8,50

16 IzA08B Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea 
de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm m2 2,47

17 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. 
Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se 
va include conform proiectului (Трубаполиэтил. РЕ-
100, SDR26. PN-6.  d=110 x4.2 

m 1,00

18 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind 
diametrul de 50-100 mm  (Патрубок фланец - глад-
кий конец со свободным фланцем D90)

buc 2,00

19 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea 
prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul 
de 110 mm. (Переход 110х90,0  РЕ)

buc 2,00

20 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind 
diametrul de 125-250 mm  (Патрубок фланец - 
гладкий конец со свободным фланцем D110)

buc 2,00

21 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pie-
selor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind 
diametrul de 100 mm 

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
buc 14,00
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22 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 

din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm 
(Отводстальной 90* , D108х4,5 мм)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02
buc 8,00

23 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 
din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm 
(Отводстальной 60* , D108х4,5 мм)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02
buc 2,00

24 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 
din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm 
(Седловинастальнаянакладная 108х4,5 мм - 57х3,0 
ГОСТ 17377-83)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 2,00

25 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 
40, 50, 63 mm. (PE100 PN6 D63x3.8) m 42,00

26 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind 
diametrul de 50-100 mm  (Патрубок фланец - глад-
кий конец со свободным фланцем D63)

buc 2,00

27 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pie-
selor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind 
diametrul de 50-100 mm (Фланецплоскийстальной 
1-50-10)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05

buc 2,00

28 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind 
diametrul de 125-250 mm  (Монтажный патрубок с 
бобышкой и треходовым краном ф108, =200mm)

buc 4,00
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29 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50-100 mm  (Задвижкафланцеваячугуннаяукор
оченная, D50мм, PN-10; тип S-1140)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 2,00

30 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 125-150 mm  (Упругозапирающаяклиноваязад
вижкадлясточныхвод  PN 10 типа  S-1140  dy-100, 
ручная)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03

buc 3,00

31 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 125-150 mm  (Клапанобратныйсшаромтипа 408 
фланцевый, dy-100)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03

buc 2,00

32 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. 
(Тройник РЕ зажимной D63) 

buc 2,00

33 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbina-
re mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. 
(Тройник РЕ зажимной переходной, 63х50х63) 

buc 30,00

34 SA37G Bratara pentru fixarea conductelor de alimenta-
re cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin 
incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2” 
(КреплениедлятрубРЕ  63(хомуты) изнержавейки)

buc 24,00
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35 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50-100 mm  (Крандляводы, шаровыйв.р.-н.р.3/4 
бронза)

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 4,00

36 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50-100 mm  (АвтоматическийвоздушникАЕ 16 
3/4 )

Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04

buc 2,00

37 AcA25B Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 
din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm 
(Тройникстальнойсварной  100х100 ГОСТ 
17376-83)

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02

buc 2,00

38 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena 
montate in transee pentru retelele de alimentare cu 
apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm m 42,00

1.4. Lucrari de terasamente pentru conducte (42м)

39 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II   

100 m3 0,34

40 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 0,71

41 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm 

100 m3 0,16
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42 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-

pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 0,16

43 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 19,15

44 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor exe-
cutate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, in-
clusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3 4,03

2. Lucrari de montare

2.1. Основное оборудование

45 M1B10A Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercen-
trifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza co-
muna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 
0.2-0.5 t   (Насоспогружнойцентробежный,  2buc)

t 0,22

2.2. Установочные детали к насосу

46 M1J05A Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare 
electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii teh-
nologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, 
organe de asamblare si suporti gata confectionati, 
conducta avind diametrul de pina la 80 mm  (Фла
нцевоеколенослапойскреплениемнасоса 2buc, 
Направляющаятруба 2 compl.)

t 0,051

47 M1C20A Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind 
greutatea totala de pina la 5 t.  ( Таль электрическая 
) t 0,085

48 M1B17A Suflanta si ventilator, livrat in subansamble, 
utilajul avind greutatea totala de pina la 1 t  
(Вентиляторкрышный) t 0,051
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2.3. НК1

49 11-02-001-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina 
la: 10 (Монтажный патрубок с бобышкой и трёххо-
довым краном  D108, L=200 мм стальной, труба по 
ГОСТ 10704-91*)

buc 4,00

50 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina 
la: 1,5 (Манометр) buc 2,00

51 11-02-022-07 Dispozitive care indica convertizoare primare (curga-
toare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, 
contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de 
flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 
100 (Индукционныйрасходомер) 

buc 2,00

52 11-02-002-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, 
pina la: 10 (Антивибрационная вставка) buc 2,00

3. Utilaj

3.1. Основное оборудование

53 Pret Насос погружной центробежный без режущего 
механизма в мокром исполнении Q=31 м3/
час, Н=16,50 м с электродвигателем P1=3,75 кВт    
P2=4,7  n-2845об/мин со шкафом управления 
и 3-мя поплавками  фирма  Wilo-EMU типа  FA 
08.43-130E-T13-2/12NEa 80-185/2/NEx

buc 2,00

3.2. Основное оборудование. Установочные детали к насосу

54 Pret Фланцевое колено с лапой с креплением насоса, 
продольным уплотнением, принадлежностями 
для монтажа и крепления к фундаменту, с 
устройством крепления направляющих труб 
GG-25, фланцы PN10/16 согласно DIN 2501 DN80  
фирма Wilo-EMU

buc 2,00

55 Pret Направляющая труба 2х1 1/4” фирма Wilo-EMU
buc 2,00
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56 Таль электрическая канатная грузоподъёмностью 

0,25т, Нподъёма=6,0 м ТУ70-25-59-20-31,  
ГОСТ 22584-83* buc 1,00

57 Вентилятор крышный с электродвигателем 
N=0,25 кВт, n=890 об./мин. ВКР.00.25.6,    4АА 
6386У2 buc 1,00

3.3. НК1

58 Pret Монтажный патрубок с бобышкой и трёхходовым 
краном  D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 
10704-91* buc 4,00

59 Pret Манометр, показывающий верхний предел 
измерения 10 кгс/см2, класс точности 2,5 ОБМ 
I-100-10 buc 2,00

60 Pret Индукционный расходомер врезной Q min 5 m3/
часQ mач  35 m3/час   dy-100 buc 2,00

61 Pret Антивибрационная вставка фланцевая,  dy-150,, 
PN-10 типа ZKB фирма “Danfoss” buc 2,00

St. de pompare Dumbrava Deviz 2-3-3 Ecipament electric de forta.

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructia generale

1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri
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1 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-

itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 
(разработкагрунтавручную,дляэлектричес
кихкабелей)

m3 7,000

2 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu (обратнаязасыпка
траншеидлякабелей)

m3 7,000

3 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din pa-
mint coeziv (уплотнениегрунта)

100 m3 0,070

1.2. Teava in pamint

4 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietile-
na: pina la 2 gauri  ( трубаПВХвтраншее  
d110) 1 km 0,020

5 pret Teava din polietilena d110мм
m 20,000

2. Lucrari de montare

6 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (ЩРн-24) buc 1,000

7 08-03-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare buc 6,000

8 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0) buc 1,000
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9 08-03-530-4 Demaror magnetic de destinatie comuna, 

separat, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, curent pina la 40 A (ПМЛ1220) buc 1,000

10 08-03-524-10 Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, 
sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei 
sigurante, sau cu trei blocuri “siguranta-in-
treruptor”, sau cu trei sigurante, montata pe 
constructii pe perete sau coloana, curent 
pina la 100 A (ЯРП-20)

buc 1,000

11 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600х600х350 (К654У2) buc 1,000

12 08-02-420-1 Cutie de ramificatie la bare-conductori de 
distributie, cu siguranta, deconector, au-
tomat, sau indicator de tesniune (cutie КС-
20)

100 buc 0,010

13 pret Cutie cu 20 cleme КС-20
buc 1,000

14 08-03-525-1 Intreruptor sau comutator de pachet in inve-
lis metalic, montat pe constructie pe perete 
sau coloana, cantitate cleme pentru conect-
are pina la 9, curent pina la 25 A (comutator 
ВПК2110)

buc 1,000

15 pret Comutator de cale ВПК2110
buc 1,000

16 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в тру-
бе в земле) 100 m 0,400

17 08-02-412-4 Introducerea conductorilor in tevi si fur-
tunuri metalice pozate: primul conduc-
tor monofir sau multifir in impletire co-
muna, sectiune sumara pina la 35 mm2 
(затягиваниекабелявтрубы)

100 m 0,150
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18 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 0,200

19 pret Cablu ВВГ 5*2,5мм2
m 5,000

20 pret Cablu ВВГ 4*1,5мм2
m 10,000

21 pret Cablu ВБбШв 5*2,5мм2
m 20,000

22 pret Cablu КГ 5*1,5мм2
m 20,000

23 pret Cablu АВБбШв 5*4мм2
m 20,000

24 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 
pina la 25 mm (teava 25mm) 100 m 0,150

25 pret Teava PVC d25mm
m 15,000

26 08-01-087-3 Constructii metalice sub utilaj  (accesorii din 
metal) t 0,040

27 pret Accesorii din metal
kg 40,000

3. Utilaj

28 pret Punct de distributie  ЩРн-24з-1 У2
buc 1,000

29 pret Intrerupator de putere BH32-3P-63
buc 1,000

30 pret Intrerupator automat  BA47-29-3P-16C
buc 3,000

31 pret Intrerupator automat  BA47-29-3P-5C
buc 2,000
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32 pret Panou de dirijare cu pompele statiei in com-

plet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara 
cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie 
vine in set cu pompele - vezi compartimentul 
TH)

buc 1,000

33 pret Demaror ПМЛ1220
buc 1,000

34 pret Cutie cu intreruptor-separator  ЯРП-20
buc 1,000

35 pret Cutie cu dimensiunile 400*400*200мм 
К654У2 buc 1,000

Dumbrava Deviz 4-2-1 Aprovizionare electrica.

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructia generale

1.1. Pilon

1 33-04-003-1 Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 
6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un sin-
gur picior (опораодностоечная) buc 5,000

2 33-04-003-2 Montarea stilpilor din beton armat LEA 
0,38, 6-10 kV cu traverse fara adao-
suri, cu un singur picior cu o proptea 
(опорасоднимподкосом) 

buc 3,000

3 33-04-007-2 Montarea placilor din beton armat pentru 
sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina 
la 0,3 m3 ( плита ) buc 6,000
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4 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: 
a sustinerilor din beton armat cu un singur 
picior

buc 17,000

5 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului sustinerilor cu 
un singur picior

buc 17,000

6 pret Pilon СВ 105-5
buc 11,000

7 pret Плита П-3и
buc 6,000

8 pret Изолятор штыревой SF20-G
buc 43,000

9 pret Изолятор подвесной ПС-70Е
buc 37,000

10 pret Колпачек K6
buc 6,000

11 pret Зажим соединительный плашечный РА-2-2
buc 36,000

12 pret Зажим плашечный PS 2-1
buc 30,000

13 pret Зажим аппаратный А2А-70
buc 6,000

14 pret Кронштейн РА1
buc 1,000

15 pret Хомут Х1
buc 25,000

16 pret Накладка ОГ5
buc 5,000

17 pret Болт Б5
buc 1,000

18 pret Ограничитель перенапряжения ОПН-10
buc 3,000
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19 pret Узел крепления подкоса У1

buc 3,000

20 pret Клема NK1-1
buc 18,000

21 pret Траверса M8
buc 3,000

22 pret Траверса Т-2-10-1
buc 5,000

23 pret Траверса M9
buc 6,000

24 pret Траверса M210SP
buc 1,000

25 pret Траверса Т-3-10-2
buc 5,000

26 pret Вал привода РА3
buc 2,000

27 pret Кронштейн РА4
buc 1,000

28 pret Кронштейн РА5
buc 1,000

29 pret Болт М12*40
buc 11,000

30 pret Гайка М12
buc 11,000

31 pret Стяжка Г1
buc 10,000

32 pret Кронштейн РА2
buc 1,000

33 pret Ушко У1-7-16
buc 19,000

34 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-
canismelor (CUT AUT) set 3,000

35 pret Разъединитель-предохранитель CUT ОUT
buc 3,000
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36 33-04-008-3 Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a 

conductorilor izolati LEA  0,38 kV (АС70) 1 km 0,816

37 pret Кабель АС70
m 816,000

38 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-
canismelor (РЛНДЗ-10) set 1,000

39 pret Разъединитель-наружной установки 
РЛНДЗ-10/630У1 buc 1,000

40 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul me-
canismelor (ПРНЗ-10У1) set 1,000

41 pret Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1
buc 1,000

1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint  (заземлениеопор)

42 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-
itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 

m3 20,000

43 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu 

m3 20,000

44 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umplutu-
rilor executate in sapaturi orizontale sau in-
clinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint 
coeziv 

m3 20,000

1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint  
(заземлениеподстанции)
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45 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii lim-

itate, in transe de pina la 4 m adincime, 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri la-
time < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 

m3 10,000

46 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul pro-
venind din teren mijlociu 

m3 10,000

47 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umplutu-
rilor executate in sapaturi orizontale sau in-
clinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint 
coeziv 

m3 10,000

1.4. Transformare КТПН

48 33-04-029-5 Montarea utilajului pentru substatii complete 
de transformare tip chiosc: a substatiilor de 
capat cu bransamente din cablu (комплек-
тно трансформаторная подстанция напря-
жением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4  
ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор 
трехфазный силовой масляный, мощьно-
стью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со 
схемой и группой соединения Y/Zн ТМГ-
100/10)

buc 1,000

2. Lucrari de montare

49 08-03-572-4 Bloc de comanda de executare tip dulap 
sau punct de distributie (dulap), montat 
pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 
1200х1000 (BZUM-TF-01-09)

buc 1,000

50 08-03-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare buc 8,000
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51 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei 

faze (ZMG405) buc 1,000

52 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheabu-
ri instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul 
traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
(кабельвкоробе)

100 m 0,085

53 08-02-146-2 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 0,015

54 pret Кабель АВВГ 4*95мм2
m 5,000

55 pret Кабель АВВГ 5*95мм2
m 5,000

56 10-01-038-08 Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector 
drept (металлокороб 100*100мм) m 3,000

57 pret Металлокороб 100*100мм
m 3,000

58 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 16 mm (заземлениеопор) (Exclusiv 
otel-carbon) 10 buc 1,600

59 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pa-
mint, orizontala, din otel rotund, diametru 
12 mm (заземлениеопор) (Exclusiv otel-car-
bon)

100 m 0,800

60 pret Сталь круглая 18мм (заземление опор)
m 160,000

61 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 16 mm (заземлениеподстанции) 
(Exclusiv otel-carbon) 10 buc 0,800

62 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de pa-
mint, orizontala, din otel rotund, diametru 
12 mm (заземлениеподстанции) (Exclusiv 
otel-carbon)

100 m 0,400
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63 pret Сталь круглая 18мм (заземление 

подстанции) m 64,000

3. Utilaj

64 pret Шкаф учета BZUM-TF-01-09
buc 1,000

65 pret Счетчик ZMG 405
buc 1,000

66 pret Ограничитель импульсных 
перенапряжений SPD-1 buc 3,000

67 pret Выключатель нагрузки BР-35-3Р 250А
buc 1,000

68 pret Автоматический выключатель ВА88-35
buc 1,000

69 pret Трансформатор тока ТТИ 150/5
buc 3,000

70 pret Комплектно трансформаторная 
подстанция напряжением 10/0,4 кВ 
типа КТПН УНН 10/0,4  ТП-10/0,4 в 
комплекте трансформатор трехфазный 
силовой масляный, мощьностью 100 
кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и 
группой соединения Y/Zн ТМГ-100/10

buc 1,000

Statia de pompare Dumbrava.Deviz-oferta № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala
 (denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol-
norme, 

cod resur-
se  

Denumire lucrări       U.M.

Cantitate Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv sal-
ariu)

Total, lei 
(col.5 x col.6)

1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Sistematizarea pe 
verticala
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1
TsC19B1

Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamintului pina la 10 m, in 
teren catg. II (Срезка грунта)

100 m3 45,82

 2
TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere in-
terna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (Разработка 
недостающего  грунта c погрузкой в а/
самосвалы)

100 m3 69,08

 3
TsI51A5

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 
km (Транспортировка грунта автоса-
мосвалами грузоподъемностью 10 тн 
на расстояние 5 км)

t 12 089,00

 4
TsC26A1

Dislocarea mecanica a pamintului din 
depozit nou, necompactat si impingerea 
lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 
65-80 CP teren catg. I sau II

100 m3 45,82

 5
TsD02B1

Imprastierea pamintului afinat provenit 
din teren categoria I sau II, executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
(Подсыпкагрунта)

100 m3 114,90

 6
TsD08B1

Compactarea mecanica a umpluturilor 
cu compactor pe pneuri static autopro-
pulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive 
de 15-25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint 
coeziv  (Уплотнение)

100 m3 114,90

Sector str. Chisinaului.

                                        Deviz Retele str. Chisinaului.

№

crt.

Simbolnormeși 
Cod resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura

Volum

1 2 3 4 5
1. Retele exterioare C2 Strada  Chisinaului

1.1. Terasamente

1 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II Nisip local

100 m3 0,620
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1 2 3 4 5
2 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-

tanta de 5 km t 84,000

3 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II. transee

100 m3 8,680

4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II

100 m3 2,270

5 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la dis-
tanta de 5 km t 363,200

6 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3 8,680

7 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a um-
pluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 8,680

8 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgari-
lor, pamintul provenind din teren usor

m3 2,270

9 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 73,900

10 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire m3 125,280

11 TsF05B Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati ori-
zontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind 
latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sa-
paturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 
m

m2 512,000
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12 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee 

m3 50,000

13 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, 
strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip local

m3 33,540

1.2. Retele

14 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc,SN2 SDR41 avind diametrul de 160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005
m 559,000

15 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietile-
na etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si 
imbinarea, inaintea receptiei m 559,000

16 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, asam-
blate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 
mm *4.0mmManson

Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,030
m 40,000

17 GD60E Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor 
si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul 
de 316-420 mm buc 1,000

18 GD59E Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal 
dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru con-
ducte avind diametrul 316-420 mm m 40,000

1.3. Camine

19 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subter-
ana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

m3 11,680

20 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO 
1si scara cu vang 5.17kg/buc

buc 18,000
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21 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 

de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-
10

buc 15,000

22 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 
10-9

buc 15,000

23 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru 
alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 
10-6

buc 13,000

24 AcE10A1 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor 
de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pen-
tru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
CTP10-1

buc 15,000

25 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara 
piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor 
de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip  
T(C250)

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030

buc 15,000

26 CN20B Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tim-
plarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv 
grundul m2 7,150

27 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,720

28 CN01A Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate 
la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu 
doua straturi de lapte de var (spoeli) m2 56,520

29 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, prepa-
rat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. 
art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 
clasa C8/10 Canale in camine

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

m3 0,972
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30 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in 

elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 
cm

Materiale marunte=1,050
buc 30,000

31 RpCU07B Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, 
dupa instalatii sau consolidari buc 30,000

 
 
 
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 rezerva-
tă unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative

	Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de se-
lecție

1. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de 
înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări.

2. Capacitatea economică și financiară - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri 
în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2; 
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate 
(nu mai puțin de 100%); situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, 
avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edifica-
toare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională - o listă a lucrărilor executate și finisate în 
ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13; informaţii referitoare la studiile, pregătirea pro-
fesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor respon-
sabile pentru execuţia lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestați conform le-
gislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experienţă similară 
în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15; o declaraţie 
referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de con-
ducere în ultimii 3 ani; o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele 
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespun-
zătoare a contractului de lucrări, conform anexei nr. 14; informaţii privind partea din 
contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, 
conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, co-
pia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

4. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica 
conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% 
din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau 
subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/proce-
sul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de 
bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile 
date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 

b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la termi-
narea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, 
însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Bene-
ficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).



144

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

II. Alte informații:

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

iulie 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 Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă.

Contract multianual pe o perioadă de 3 ani 
din data înregistrării contractului la Trezo-
rerie, suma disponibilă pentru anul 2022 – 
2275145,25 lei

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 07.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Hîjdieni
IDNO 1007601002658

Adresa Satul Hîjdieni, raionul Glodeni
Numărul de telefon/fax 060150308
Adresa de e-mail ale autorității contractante hijdieni@inbox.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Palii

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

(În cazul în care, 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 ac-
cesată documentația de atribuire)

hijdieni@inbox.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

APL niv. I

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 fie-

care lot în parte)

1 45321000-3
Lucrări de termoizolare 
a fasadei la I.P Gimnaziul 
Hîjdieni, raionul Glodeni

1 proiect
Lucrări de termoizolare a 
fasadei la I.P Gimnaziul Hîj-
dieni, raionul Glodeni 2830000,00

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

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 Cel mai bun raport calitate-preț
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II. Alte informații:

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

15.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Dezinfectanți conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 
pentru anul 2022. 

Nr.  1  din 15.06.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trauma-
tologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-244-405
Număr de fax 022-245-243
E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
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

Bunuri

Obiectul de achiziție Dezinfectanți
Anunțul de participare  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1648553815287

  

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054100/
Data: 29.03.2022

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

Licitație electronică 

2. Nr. oferte primite 3. Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

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. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648553815287
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1 din 06.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Ecochim-Grup

IDNO 1016604001988
Date de contact 

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

069531000

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

5. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

6. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 1 Dezinfecția rapida pentru dispozitive med-
icale si suprafețele cu semnificație epidemiologica 
cat si alte tipuri de suprafețe (mobilierul din sala de 

proceduri după fiecare pacient), ambalaj de 5 L

33600000-
6

500 L 75 M

15.06.2022

19440,00

Denumire I.C.S HMI HIGIMED INDUSTRIE S.R.L.

IDNO 1004601003274
Date de contact 

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

022-43-09-22

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

8. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

9. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 3 Dezinfectia si curatarea a dispozitivelor 
medicale (instrumentarului chirurgical, endos-

coape, utilaj medical) – ambalaj ≤ 5kg.

33600000-
6

32000 L 4/2022/78M

15.06.2022

33346,40

Lotul 5 Sterilizarea chimica la rece a dispozitivelor 
medicale – ambalaj ≤ 5kg

12000 L

Denumire DEZMED-CV S.R.L.

IDNO 1008600056835
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Date de contact 

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

022-44-63-25

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

11. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

12. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 2 Dezinfecția chirurgicala a maniilor, ambalaj 
5 L

33600000-
6

32000 L 35/2022/76M

15.06.2022

291046,00

Lotul 4 Dezinfecția si curățarea superfețelor si dis-
pozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale 

endoscopice) 
ambalaj 1L

90000 L

Lotul 6 Dezinfecția si curățarea superfețelor si dis-
pozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale 

endoscopice)

55000 L

Lotul 7 Dezinfecția si curățarea superfețelor si dis-
pozitivelor medicale

55000 L

Lotul 8 Dezinfecția suprafețelor cu semnificație ep-
idemiologica cat si alte tipuri de suprafețe, ambalaj 

≤ 1 kilogram

930000 L

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

3. Alte informații:

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

Nu 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(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 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.1 din 14.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîş-
cani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ;    02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție achiziționarea reagenților,accesorii și consumabile pentru laboratoarele dia-
gnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2022, repetat

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1649244878706
L i n k- u l : h t t p s : / / m te n d e r. g ov. m d / te n d e r s / o cd s - b 3 wd p 1 - M D -
1649244878706?tab=contract-notice

Data publicării:06.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 49

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 49
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 
25.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648035688886
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Denumire GBG-MLD SRL

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

Str. Albișoara 64/2, mun. Chișinău, tel 022-27-20-05

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile  11,12,16,17,34
33696500-0

- 25/2022/21054596 
din 02.06.2022

151 566,00

Denumire LifeMed Group SRL

IDNO 10166000014720

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, s. Trușeni, str. Răzeșilor 9, Tel: 079511992 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile  20,36.

33696500-0

- 24/2022/21054596 din 
02.06.2022

45 336,00

Denumire FSP DAC-SpectroMed SRL

IDNO 1002600042432

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. N. Testimițanu 37,Tel: 022-57-49-00

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:
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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 Loturile3,4
33696500-0

- 23/2022/21054596 din 
02.06.2022

94 837,08     

Denumire Ecochimie S.R.L.

IDNO 1002600052156

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, of. 85, Tel: 022-109-111 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile  19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35.

33696500-0

- 26/2022/21054596 din 
02.06.2022

12 230,62

Denumire SRL Biosistems MLD

IDNO 1010600028048

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Albișoara 16/1, of 7,Tel: 022-80-87-19

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile -1,2,5,6,14
33696500-0 - 21/2022/21054596 din 

02.06.2022
1 164 679,47

Denumire Becor SRL

IDNO 1003600060828
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Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Calea Orheiului 111/5, Tel: 022-40-62-82;

022-40-62-71

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile  7,9,10,13.
33696500-0 - 22/2022/21054596 din 

02.06.2022
2 711 618,77

Denumire Dita EstFarm SRL

IDNO 1002600046359

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Burebista 23,Tel: 022-40-53-79; 069340975

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Lotul-18
33696500-0 - 27/2022/21054596 din 

02.06.2022
81 075,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    15    din__15.06.2022___             

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana@mail.ru
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)

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări □       

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare stații auto cu instalarea elementelor 
SMART

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651149074566
Data publicării: 28.04.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651149074566?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __11__ din ___26.05.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL”Aedificator”
IDNO 1011609003775
Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare nr. 248,  telefon 
079423063, vasile.cozari@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 Lucrări de amenajare stații auto 
cu instalarea elementelor SMART

45100000-8 1 unitate nr. 140 din 
06.06.2022

2967132,38

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 

mailto:contestatii@ansc.md
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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).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4106  din 16 iunie 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 Licitația Publică deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Licitația Publică deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □  V    

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de tratament balneosanatorial pentru trimestrul II IV al 

anului 2022  pentru persoanele asigurate și veterani
Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1647610529555-EV-1647613704122

Data publicării: 18/03/2022 16:28
Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/33674/servicii-de-trata-
ment-balneosanatorial-pentru-trimestrele-ii-iv-al-anului

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □ V

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate Licitație electronică □  Nu V

Nr. oferte primite Total: 7(șapte)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0(zero)
Pe cale electronică: 7 (șapte)

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. 20 din 31 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Sanatoriul „Nufărul Alb” SRL
IDNO 1003603006663
Date de contact 

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

                                                 or. Cahul, str. Nucilor, 1

                                          Telefon: (0299) 2-34-40

 nufărul.alb@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Canti-
tatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

1 Lotul nr.4„Pentru tratamen-
tul maladiilor sistemului 
nervos”

85000000-9 147

680 Nr.815.06/22 
din 14.06.2022 2 214 080,00

2 Lotul 5 „Pentru tratamentul 
maladiilor sistemului mus-
culo-scheletic”

85000000-9 88

3 Lotul 7„Pentru tratamentul 
maladiilor dermatologice ” 85000000-9 61

Loturile atribuite veterani:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Canti-
tatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

1 Lotul nr.12„Pentru trata-
mentul maladiilor sistemu-
lui nervos”

85000000-9 245

1 818 Nr.816.06/22 
din 14.06.2022 16 998 300,00

2 Lotul 13 „Pentru tratamen-
tul maladiilor sistemului 
musculo-scheletic”

85000000-9 1492

3 Lotul 15„Pentru tratamen-
tul maladiilor dermatologi-
ce ”

85000000-9 81

Denumire SRL ” Balneoservice-Bobrov & C

 Sanatoriul Dnestr Camenca
IDNO 1003600076278
Date de contact 

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

                 mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, №.78

                                          Telefon: (022) 500-382 kurort@
idcnet.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Cantitatea 
totală

Nr. și data con-
tractului Suma, fără TVA

1 Lotul nr.1„Pentru tra-
tamentul maladiilor 
cardiovascular”

85000000-9 Bilete 445 Nr.813.06/22 
din 14.06.2022 3 147 040,00

Loturile atribuite veterani:

Nr. crt. Denumirea servici-
ilor 

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Cantitatea to-
tală

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA
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1 Lotul nr.9„Pentru 
tratamentul mala-
diilor cardiovascu-
lar” 

85000000-9 176

375
Nr.814.06/22 

din 
14.06.2022

3 315 
000,00

2 Lotul 13 „Pentru 
tratamentul ma-
ladiilor sistemului 
musculo-scheletic”

85000000-9 199

Denumire SRL „Bucuria-Sind”
IDNO 1004600038758
Date de contact 

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

                                mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, 

str. Balneară, 1.                                          

           Telefon: (022)-314-567

                                bucuriasind@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr.1„Pentru tra-
tamentul maladiilor 
cardovascular” 

85000000-9 455 Nr.811.06/22 
din 14.06.2022  3 385 200,00

Loturile atribuite veterani:

Nr. 
crt.

Denumirea 
serviciilor 

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Cantitatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA
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1 Lotul nr.9„-
Pentru tra-
tamentul 
maladiilor 
cardovascu-
lar” 

85000000-9 112

597 Nr.812.06/22 
din 14.06.2022 5 552 100,00

2 Lotul nr.11„-
Pentru tra-
tamentul 
maladiilor 
aparatului 
respirator”

85000000-9 195

3 Lotul 13 
„Pentru tra-
tamentul 
maladiilor 
sistemului 
muscu-
lo-scheletic”

85000000-9 290

Denumire STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA SRL “CODRU”

IDNO 1004609001863
Date de contact 

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

                                  r. Călărași, com. Hârjauca

                                                 Telefon: (0244) 72-2-30

 stațiuneacodru@yahoo.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Canti-
tatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA
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1 Lotul nr. 2  „Pentru tra-
tamentul maladiilor 
sistemului gastrointes-
tinal”

85000000-9 23

689 Nr.807.06/22 
din 14.06.2022 5 236 400,002 Lotul nr.3 „Pentru tra-

tamentul maladiilor 
aparatului respirator”

85000000-9 445

3 Lotul nr.8„Pentru trata-
mentul maladiilor endo-
crine”

85000000-9 221

Loturile atribuite veterani:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Canti-
tatea 
totală

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr. 10  „Pentru 
tratamentul maladiilor 
sistemului gastrointes-
tinal”

85000000-9 1053

1335 Nr.808.06/22 
din 14.06.2022 12 682 500,00

2 Lotul nr.16„Pentru trata-
mentul maladiilor endo-
crine”

85000000-9 282

Denumire Sanatoriu SRL ”Struguraș”
IDNO 1003600104801
Date de contact 

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

                                              rn. Dubăsari, com. Cocieri 

                    Telefon: (0248) 92-2-52

struguraș@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt. Denumirea 
serviciilor 

Cod CPV Can-
tita-
te/ 

Uni-
tate 
de 

mă-
sură

Cantitatea totală Nr. și data con-
tractului

Suma, fără 
TVA
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1 Lotul nr.3 
„Pentru 
trata-
mentul 
maladiilor 
aparatului 
respirator” 

85000000-9 478

664 Nr.809.06/22 din 
14.06.2022 4 408 960,002 Lotul nr.6  

„Pentru 
tratamentul 
maladiilor 
gineco-
logice și 
sistemului 
urinar”

85000000-9 186

Loturile atribuite veterani:

Nr. 
crt.

Denumirea servici-
ilor 

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Cantita-
tea totală

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr. 10  „Pen-
tru tratamentul 
maladiilor siste-
mului gastrointes-
tinal”

85000000-9 627

1244
Nr.810.06/22 

din 
14.06.2022

10 325 200,00

2 Lotul nr.11 „Pentru 
tratamentul ma-
ladiilor aparatului 
respirator”

85000000-9 351

3 Lotul nr.14 „Pen-
tru tratamentul 
maladiilor gineco-
logice și sistemului 
urinar”

85000000-9 266

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

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

Nr.    49/22   din     15.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patri-
moniu a Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Echipament de calcul şi perifericelor
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1649495915492

Data publicării: 09.04.2022
h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1649495915492?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.67/22  din 06.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL BTS PRO SRL TRIOMAC FPC “Aproservice-X” SRL
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IDNO 1008600061565 1006606001224 1002600054286
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Creanga 
6V, telefon: 022-870-244,

e-mail : ‘bg@bts.md’; ‘alina.
rotari@bts.md’; ‘ivan.abramov@
bts.md’

or. Orhei str Stefan cel Mare 
3, ap 16, telefon: 079414881,

e-mail: triomac@gmail.com; 
serghei.sleptov@scop.md

mun. Chișinău, str. Nico-
lae Costin 4A, telefon: 
069147067, 022-210-490,

e-mail: info@xerox.md

Î n t r e p r i n d e r e 
mică sau mijlocie 

Da 

Asociație de ope-
ratori economici 

Nu 

Subcontractanți Nu 

4. Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Unitate 
de măsu-
ră/ Canti-

tate Co
d 

CP
V Nr. și data 

contractului
Denumirea 

operatorului

 economic

Suma,

 inclusiv TVA

1 Imprimante multifuncți-
onale color A4 10 set

30
20

00
00

-8

14/397

24.05.2022
”BTS PRO” SRL 88554,60

2 Imprimante laser A4 3 set
14/398

24.05.2022
“Aproservice-X” SRL 7260,00

3 Imprimantă multifuncți-
onală laser A4 12 set

14/396

24.05.2022
”TRIOMAC” SRL 108480,00

Camere web - sistem de 
videoconferinţă 10 set

14/396

24.05.2022
”TRIOMAC” SRL 45000,00

4 Computer 3 set
14/396

24.05.2022
”TRIOMAC” SRL 33444,00

5. Alte informații:

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

Nu

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md, pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziții publice

Nr. 21056070 din 15.06.2022

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 0254 221 41
Număr de fax 0254 228 44
E-mail primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect 
principal de activitate: promovarea intereselor și solution-
area problemelor populației unității administrative-terito-
riale

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică 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 V

Obiectul de achiziție Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din 
străzile or. Rezina   

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1651753251065
Data publicării: 05.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651753251065?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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □                     nu se aplică
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractulu

preţul cel mai scăzut                     

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651753251065?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651753251065?tab=contract-notice
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Numărul de oferte primite Total: 4 ofertanți
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4ofertanți
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. . 21056070 din 07.06.2022. s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cad-
ru ofertantului:

Denumire NISIP – SI  S.R.L.
IDNO 1003606007649
Date de contact 

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

Adresa: MD-5836, R. Moldova, s. Verejeni, r-nul Teleneşti 

Telefon: 069105264

E-mail: nisipsi1@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V      Nu □              

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu V      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul I: 

Lucrări de  reparație capitală 
a îmbrăcămintei rutiere din 
străzile or. Rezina

45233142-6 1 proiect Nr. 164

15.06.2022

13 290 149,35

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

Denumire AMON – TRADE S.R.L.

IDNO 1016606003300
Date de contact 

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

Adresa: MD-5401, R.M. or. Rezina, str. M. Lomonosov, nr. 
54

Telefon: 069753399

E-mail: info@amt.md

Pagina Web:

mailto:nisipsi1@mail.ru
mailto:info@amt.md
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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 Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul II:

Lucrări de reparație capitală 
a unui segment de drum s. 
Boșernița, str. Nucarilor

45233142-6 1 proiect Nr. 165

15.06.2022

745 658,21

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

3. Alte informații:

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

Nu V      

Da □     

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea 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. 03-22 din 27.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cantemir
Localitate Or. Cantemir
IDNO 1003603150382
Adresa Or. Cantemir, str. Testemițanu 1
Număr de telefon/fax 0 273-22448 anticamera
E-mail 0 273-22448 anticamera
Adresa de internet srcantemir@mail.ru
Persoana de contact Chihai Tatiana, 068695417
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 Cererea ofertelor de preț prin negociere fără publicare prealabilă 
a unui anunț de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Rezilierea contractului de achiziție privind diverse produse ali-
mentare, pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022, invocînd re-
gimul stării de urgență, de asediu și de război în Ucraina, care a 
provocat dificultăți în procurarea materiei prime, ceea ce a dus 
la reducerea importului produselor social importante, fapt care a 
dus la majorarea prețurilor comerciale.

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare, pentru perioada 23.05.2022-
30.06.2022

Anunțul de participare Nr.: Fără publicare
Data publicării:
Link: 202213440 NFP

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

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții 

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

 

mailto:srcantemir@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 27.05. 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Slavena Lux SRL
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Valea Bîcului 1/1, 0291 -26552 e-mail: lidia.
curdova@slavena.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da      Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu      

Loturile atribuite:

Slavena Lux SRL

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 2: Carne de pasăre 15800000-6
Piept,  de găină,  fără os, refrigera-
te,  calitatea I, ambalaj 5 kg, GOST 
25391-82 - 3/săptămînă

175 kg

Şold, de găină, fără spate, fără os, 
refrigerate, calitatea I, ambalaj 5 kg, 
GOST 25391-82 - 3/săptămînă

450 kg

Total pe lot 47156,25
Lotul 8: Paste făinoase 15800000-6
Paste făinoase, grupa A, din soiuri 
tari de grîu, calitate superioară, în 
sortiment, GOST 875-92, 1/săp-
tămînă

100 kg

Total pe lot 1720,00
Lotul 9: Tăiței 15800000-6
Tăieţei, de casă, din făină de grîu, 
calitatea superioară, ambalaj pa-
chete de 0,400 kg, 1/săpămînă

80 kg

Total pe lot 2720,00
Lotul 12: Orez 15800000-6
Orez, rotund, șlefuit, calitatea supe-
rioară, ambalaj 1,0 kg, GOST 6292-
93, 1/lună

290 kg
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Total pe lot 7250,00
Lotul 16: Diverse produse ali-
mentare

15800000-6

Sare gemă, pentru uz alimentar, pa-
chete 1 kg, GOST 13830-97, 1/lună

70 kg

Zahăr-tos, ambalaj de la 1 kg – la 5 
kg, GOST 21-94, 1/săptămînă

450 kg

Ulei, din floarea soarelui, rafinat 
și deodorat, ambalaj 5 kg, PT MD 
6705691233-0011/săptămînă

150 kg

Condimente, universal din legume, 
ambalaj 0,100 kg, TUU-22686908-
2004-99, 1/lună

5 kg

Piper negru, macinat, ambalaj pa-
chete 20gr, GOST 29050-91, 1/lună

0,4 kg

Acid citric, cristalizat, ambalaj 20 gr, 
GOST 908-79, 1/lună

1 kg

Ceai , negru, pentru infuzie, din 
frunze mășcate, calitatea superi-
oară, , ambalaj 0,2 - 0,5 kg, GOST 
1937-90, 1/lună

20 kg

Cacao pudră, cu conţinut redus de 
grăsime, ambalaj pachete 100 gr, 
GOST 108-76, 1/lună

5 kg

Drojdie, pentru panificare, ambalaj 
pachete 100 gr, GOST 171-81, 1/
lună

1 kg

Halva, cu stafide, ambalaj cutii 5 kg, 
1/ lună

120 kg

Oţet,  din mere 6%, ambalaj sticle 1 
litru, SM 1004, 1/lună

6 kg

Total pe lot 26314,60
TOTAL: 65-22 din 

27.05.2022
85160,85

Lovis Angro SRL

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 5: Peşte congelat 15800000-6
Pește congelat, fără cap, GOST 
32366-2013, 1/lună

200 kg

Total pe lot 11600,00
Lotul 6: Produse de panificare
Biscuiţi, cu cu zahăr, ambalaj în cu-
tii de carton a cîte 3 kg, DSTU 4135-
2002,1/săptămînă

15800000-6 100 kg

Turte dulci, cu arome de fructe, 
ambalaj cutii  4 kg, GOST 15810-9, 
1/săptămînă

60 kg
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Covrigi, din boabe dispersate de 
grîu încolţit, fără coloranţi și con-
servanţi, fără arome adăugătoare, 
fără zahăr, ambalaj saci 3,5 kg, SF 
40157199, 1/săptămînă

80 kg

Napolitane, din fîină de grîu, calita-
tea superioară, GOST 14031, 2/lună

80 kg

Pesmeţi, dulci, cu stafide, din fîină 
de grîu, calitatea superioară, GOST 
30317, 2/lună

80 kg

Total pe lot 14998,00
Lotul 7: Făină 15800000-6
Făină din  grîu, calitatea superi-
oară, ambalaj pachete 1 kg, SM 
202:2000, 2/lună

175 kg

Total pe lot 2240,00
TOTAL: 66-22 din 

27.05.2022
28838,00

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

2. Alte informații:

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

Nu 

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

Nu        
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. 121/22AA din 01.07.2022

          

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 504021
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md  
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de papetărie 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653049957800

Data publicării: 20.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653049957800?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

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

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 271/22 din 20.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Ozer Group” SRL
IDNO 1002600001121
Date de contact 

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

MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65, 
079028881, curteva.aliona@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire SC „Cartnord” SRL
IDNO 1003600086213
Date de contact 

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

MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna, 170, 022 
856167, vitali.erulevici@cartnord.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 bu-
nurilor/

serviciilor

Denumirea opera-
torului economic

Cod 
CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma,
inclusiv TVA

 1
Lotul nr. 1
Hârtie A4 
80 gr/m²

„Ozer Group” SRL

30
19

27
00

-8

22 705 pa-
chete

Nr. 814 din 
29.06.2022 1 747 808,20

2
Lotul nr. 2
Hârtie A3 80 gr/
m2

„Ozer Group” SRL 600 pache-
te

Nr. 814 din 
29.06.2022 90 338,40

3
Lotul nr. 3
Hârtie offset 80 
gr/m²

SC „Cartnord” SRL 2700 
kg

Nr. 822 din 
01.07.2022 86 400,00

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

mailto:curteva.aliona@gmail.com
mailto:vitali.erulevici@cartnord.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.din_2A  din 16.06.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești
Localitate comuna Cruzești
IDNO 1007601009392
Adresa mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Teilor, 24
Număr de telefon/fax 022419523,022419555
E-mail 022419523
Pagina web oficială primariacruzesti@yahoo.com/ www.cruzesti.md
Persoana de contact Elena G. Tel.069418933
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate 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 COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii de proiectare □  

Lucrări V
Obiectul de achiziție Reparatie curentă la Complexul Educațional

Gimnaziu-Grădiniță din com. Cruzești
Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1653911992710

Data publicării:30.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057345/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653911992710


178

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

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. 
1A din _16 iunie_ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire INTELHOME SRL
IDNO 1020600038590
Date de contact 

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

078671012

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 serviciilor de proiecta-
re sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Reparație curentă la Complexul 
Educațional Gimnaziu-Grădiniță 
din com.Cruzești

45200000-9 1 1A 323042,36

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 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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 con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    14    din__15.06.2022___             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

racovita.tatiana@mail.ru
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)

Nu se aplică

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)

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii □       

Obiectul de achiziție Servicii de reparații curente a străzilor din mun. Ungheni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650354106847

Data publicării: 19.04.2022
Link:  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650354106847?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. __10__ din ___23.05.___ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SA”Drumuri-Strășeni”
IDNO 1003600111971
Date de contact 

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

mun. Strășeni, str. Orheiului nr. 1,  telefon 069487423, 
oficce.drumuristraseni@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 Servicii de reparații curente a 
străzilor din mun. Ungheni

50800000-3 1 serv. nr. 139 din 
02.06.2022

1535950,18

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. 31/A/22 din 15.06.2022                    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a 
S.I.A. „Cadastru fiscal”  

Anunțul de participare Nr.:   MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1649070548440
Data publicării: 04.04.2022
Link https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21054469/

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

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

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649070548440
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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. 31/D/22 din 29.04.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. „Alfa Soft”

IDNO 1005600040624

Date de contact 

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

 mun. Chișinău, str. Str. Vasile Lupu, 30 ap.60

Tel 022-589-503

iuriecoroban@alfasoft.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 Servicii de mentenanță corectivă 
și adaptiva a S.I.A. „Cadastru fis-

cal”
72200000-7 conform soli-

citărilor

nr.68/
LP/22 din 

23.05.2022
514800,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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:iuriecoroban@alfasoft.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 38/A/22 din 15.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informați-
onale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

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 Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a S.I.A. 
„Sistemul de management al cazurilor”  

Anunțul de participare Nr.:   MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1649069650911
Data publicării: 14.04.2022
Link https://achizitii.md/ro/public/tender/21054467/

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 utili-
zate

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

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649069650911
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 38/D/22 din 24.05.22  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. „Alfa Soft”

IDNO 1005600040624

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

 mun. Chișinău, str. Str. Vasile Lupu, 30 ap.60
Tel 022-589-503
iuriecoroban@alfasoft.md 

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de mentenanță corectivă 
și adaptiva a S.I.A. „Sistemul de 

management al cazurilor ”
72200000-7 conform soli-

citărilor

nr.74/
LP/22 din 

03.06.2022
217800,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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:iuriecoroban@alfasoft.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 39/A/22 din 15.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

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 Servicii de mentenanță corectivă a S.I.A. „Gestionarea aclo-
cațiilor bugetare”

Anunțul de participare Nr: MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1649144063866
Data publicării: 05.04.2022
Link https://achizitii.md/ro/public/tender/21054521/

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 utili-
zate

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

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

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649144063866
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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. 39/D/22 din 24.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. „Deeplace”

IDNO 1004600025000

Date de contact 

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

 mun. Chișinău, str. Mateevici A, 51 ap.4

tel.022-887-997; alla.radionova@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 Servicii de mentenanță corectivă 
și adaptivă a S.I.A. „Declarația 
electronică– persoane juridice”

72200000-7 conform soli-
citărilor

nr.75/
LP/22 din 

03.06.2022
88065,60

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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:alla.radionova@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 30/A/22 din 15.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

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 Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a S.I.A. 

„Colectarea informațiilor din surse indirecte”  
Anunțul de participare Nr.:   MTender ID

ocds-b3wdp1-MD-1649142137812
Data publicării: 05.04.2022
Link https://achizitii.md/ro/public/tender/21054516/

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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649142137812
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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. 30/D/22 din 29.04.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. „Alfa Soft”

IDNO 1005600040624

Date de contact 

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

 mun. Chișinău, str. Str. Vasile Lupu, 30 ap.60

Tel 022-589-503

iuriecoroban@alfasoft.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
Servicii de mentenanță corectivă 

și adaptiva a S.I.A. „CISI” 72200000-7 conform soli-
citărilor

nr.67/
LP/22 din 

23.05.2022
250800,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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:iuriecoroban@alfasoft.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

ăț
ă

or. Chisinau s. Băcioi, str. Independenței, 52
ă

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

țăță

Date cu privire la procedura de atribuire

ț
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

-

ț ă
ț ățăț
ț

ă

ță
ș

ș

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

În urma examinășăță

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

Întreprindere mică
ț(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 
ț(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

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

ășț
ăăț □

șțță
țțățț șăȘș
ț

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică n Buletinul achiziţiilor publice n 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 ncheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 16.06.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP LT PA ,,Mihail Berezovschi”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1016620007582
Adresa Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4
Număr de telefon/fax 0-22-484-191
E-mail 0-22-484-191
Adresa de internet berezovskiliceu@gmail.com
Persoana de contact http://liceu-mihailberezovschi.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Cercel Doina, jurist, tel. 068535107

e-mail: cerceld@mail.ru

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)

În conformitate cu Legea nr. 131/2015 cu privire la 
achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție „Construcția anexei punctului medical la IPLTPA „Mi-
hail Berezovschi””

Anunțul de participare Nr.: MD-1652271901835
Data publicării: 11 mai 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21056309/

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 utiliza-
te

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

Nr. oferte primite Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 3 (trei)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3 (trei)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652271901835
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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 01.06. 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire „Euromontaj CTI” SRL
IDNO 1010600013444
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 6/1, ap. 
69A, telefon: 069990919/022288082, email: 
euromontaj01@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 lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 „Construcția anexei 
punctului medical la 
IPLTPA „Mihail Berezo-
vschi””

45200000-9 - Lucrări 
de construcții comple-
te sau parțiale și lucrări 
publice

1 buc. 18 din 
08.06.2022

1 001 352,09 lei MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:---

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:euromontaj01@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 16.06.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsa-
bilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate •	 Cererea ofertelor de prețuri     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 Hîrtie Xerografică (Repetat) pentru 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652706189268/21056536
Data publicării: 16.05.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652706189268?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.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. 1 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL «SC Cartnord»

IDNO 100360086213

Date de contact 

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

MD- vitali.erulevici@cartnord.md, Tel./fax: (022) 856-161 / (022) 
582-5892004, mun.Chișinău, str. Columna, 170

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. Hârtie Ballet Premier  format   A4 

80gr/m², clasa A 
30199000-0   190/pache-

te
437/15.06.2022 15 036,60

2. Hârtie  Ballet Universal A4 80gr/m², 
clasa B

30199000-0 1600/pa-
chete

437/15.06.2022 126 700,80

To-
tal 

141 737,40

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:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  02  din 18 mai 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Învățământ General Cimișlia
Localitate Orașul Cimișlia
IDNO 1007601008959
Adresa Bd. M. Viteazul 44
Număr de telefon/fax 0 241 2 27 48
E-mail dgitscimislia@gmail.com
Adresa de internet www.dicm.md
Persoana de contact Zamfirov Maxim
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)

Instituție bugetară, domeniul educațional

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Ofertă de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

Conform art. 46 alin. (1) lit. e), art. 57 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii √       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de alimentare la Tabăra „Izvoraș” din s. Zloți, r-nul Ci-

mișlia
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648634715046

Data publicării: 30 martie 2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648634715046?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

http://www.dicm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648634715046
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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: 1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _02_ din 16 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire S.R.L. „Zorista-Lux”
IDNO 1005605000821

Date de contact 

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

Or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 0669334233, tatia-
na.virlan.86@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 Servicii de alimentare la Tabăra 
„Izvoraș” din s. Zloți, r-nul Cimiș-
lia

55500000-5 5200 porții 26 din 18 mai 
2022

576000,00

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:

mailto:tatiana.virlan.86@mail.ru
mailto:tatiana.virlan.86@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 63/22 din  27 mai 2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

În temeiul art.56 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice, art.128 alin. (2) din HG nr.599 din 
12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizi-
țiile publice folosind procedura de negociere și pct.8 din Dispo-
ziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
nr.18 din 28.04.2022 și pct. 29 din Dispoziția Comisiei pentru Si-
tuații Excepționale nr. 21 din 18.05.2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare a funcționalității Centrelor de plasa-
ment temporar pentru refugiați pentru luna aprilie 2022

Anunțul de participare Nr:   
Data publicării: 
Link-ul: 202212342 NFP

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 □ 

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
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Nr. oferte primite

Total: 14
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 14
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 14

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.60/22 din 27.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Costești”
IDNO 1016620001269
Date de contact 

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

MD-6813, r-n Ialoveni, sat. Costești

e-mail: ip.costesti@yahoo.com, tel. 069138426

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
46 - NFPP 

din 
27.05.2022

294683,46

Denumire Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret 
„DACIA”

IDNO 1019620011607
Date de contact 

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

MD-3001, mun. Soroca, str. Mihail Sadoveanu, 21

e-mail: crt.dacia@gmail.com, tel. 0 230 23 619

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

mailto:anticamera@crepot.org
mailto:anticamera@crepot.org
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
47 - NFPP 

din 
27.05.2022

82988,80

Denumire Fundația Internațională din Moldova „Calea Fericirii – 
The Way of Blessing”

IDNO 1010620002921
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 9

e-mail: caleafericirii60@mail.ru,  tel. 022 327 463

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
48 - NFPP 

din 
27.05.2022

16213,60

Denumire Asociația Obștească „DEMOS”
IDNO 101360004328
Date de contact 

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

MD-4601, mun. Edineț, str. Basarabia, 10

e-mail: liliana.demos@gmail.com, tel. 069015176

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:caleafericirii60@mail.ru
mailto:liliana.demos@gmail.com
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
49 - NFPP 

din 
27.05.2022

60947,00

Denumire Asociația Obștească „Pro Valoare”
IDNO 1014620001450
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, or. Codru, str. Drumul Schinoasei, 6

e-mail: aurelia.soltan@cru.md, tel. 022 567 311

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
50 - NFPP 

din 
27.05.2022

41495,90

Denumire Instituția Religioasă Centrul Creștin „SAREPTA”
IDNO 1012620008008
Date de contact 

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

MD-3446, r-n Criuleni, s. Sărata-Galbenă, str. Emanuel, 5

e-mail: sarepta2004@gmail.com, tel. 069 129 808

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:aurelia.soltan@cru.md
mailto:sarepta2004@gmail.com
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
51 - NFPP 

din 
27.05.2022

45387,53

Denumire Comunitatea Religioasă Biserica Creștină Evanghelică 
Baptistă „Emanuel”

IDNO 1014620004439
Date de contact 

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

r-n. Călărași, s. Bravicea, bd.Ștefan cel Mare

e-mail: anagaina1@gmail.com,  tel. 079700254

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
52- NFPP 

din 
27.05.2022

26527,70

Denumire Asociația Obștească „Moldova AID”
IDNO 1013620006425
Date de contact 

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

r-n. Rîșcani, str. Luceafărul, 26

e-mail: director.moldovaaid@gmail.com, tel. 061037380

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:sp3balti@gmail.com
mailto:director.moldovaaid@gmail.com
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
53- NFPP 

din 
27.05.2022

69085,22

Denumire Societatea pe Acțiuni „MOLDTELECOM”
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD-2001, mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 10

e-mail: office@moldtelecom.md,  tel. 022 570 101

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
54- NFPP 

din 
27.05.2022

81951,86

Denumire Instituția de Învățământ „Școala Profesională or. Criuleni”
IDNO 1007600002134
Date de contact 

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

MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 130

e-mail: sp_criuleni@mail.ru, tel. 0 248 22 251

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:sp3balti@gmail.com
mailto:anticamera@ase.md
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
55- NFPP 

din 
27.05.2022

277274,59

Denumire Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 din Bălți
IDNO 1008602005491
Date de contact 

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

mun. Bălți, str. Victoriei, 62/A

e-mail: sp3balti@gmail.com,  tel. 067250952

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
56- NFPP 

din 
27.05.2022

7000,00

Denumire I.P. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
IDNO 1007600002710
Date de contact 

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

MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești, 44

e-mail: info@uasm.md, tel. 022 312 258

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:sp3balti@gmail.com
mailto:anticamera@ase.md
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
57- NFPP 

din 
27.05.2022

23290,20

Denumire I.P. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu”

IDNO 1007600000794
Date de contact 

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

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65

e-mail: victoria.cravet@usmf.md, tel. 022 205 712

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

(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. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
58- NFPP 

din 
27.05.2022

399323,95

Denumire I.P. Academia de Studii Economice din Moldova
IDNO 1007600005951
Date de contact 

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

MD-2005, mun. Chișinău, bd. Gavriil Bănulesc-Bodni, 61

e-mail: anticamera@ase.md, tel. 022 402 709

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:anticamera@ase.md
mailto:anticamera@ase.md
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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 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
59- NFPP 

din 
27.05.2022

98375,62

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră 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) publică-
rilor:

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 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. 01/05/2022 din 16 mai 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

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

La cererea SRL Slavena-Lux, SRL Meatpromcom și CC Nivalli-Prod  în 
legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și scrisoa-
rea cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022 emisă de către Ministerul Finan-
țelor al Republicii Moldova cu privire la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextual volatilității prețurilor, art. 56 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice; art. 128 alin.
(2) din HG nr. 599/2020 cu privire la achizitiile publice folosind pro-
cedura de negociere

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: f/nr

Data publicării: fără publicare
202213155 NFP

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: 14 (paisprezece) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: da

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

a. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei gru-
pului de lucru nr. 01/05/2022 din 11.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului, pentru o perioadă de 3 luni:

Denumire FPC Nivalli-Prod SRL
IDNO 1006600010112

Date de contact 

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

s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse alimentare 15100000-
9

16/AP din 
16.05.2022

31 000,00

Denumire Slavena – Lux SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact 

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

Mun. Chișinău str. Valea Bîcului

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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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse alimentare 15100000-
9

15/AP din 
04.02.200

 495 850,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 4020 din 15.06.2022

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 Licitație publică Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Licitație publică Deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii  V            
Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare profesională pentru anul 
2022

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1648214858699
Data publicării: 25/03/2022 15: 58
https://e-licitatie.md/achizitii/33969/serviciilor-de-instru-
iri-profesionale-pentru-colaboratorii-cnas-pe-parcursul-anu-
lui.

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 □



211

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

Nr. oferte primite

Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii:  4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4 (patru)

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. 14 din 06.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire Asociația Obştească DNT
IDNO 1009620003643
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Pușkin 16,

Telefon: 079770081

e-mail: diepure@dnt.md                                                                                  

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

Nr. crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total 
fără 
TVA

1
Servicii de instruiri profesiona-
le pentru colaboratorii CNAS                                        

pe parcursul anului 2022
80000000-4 1

Nr.788.06/2022

din

13.06.2022

110 400,00

Valoarea contractului fără TVA 110 400,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

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

Nu □ 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. 4008 din 16.06.2022

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 Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Licitație Deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii □              

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea Hârtiei A4 (cu livrarea și descărcarea în depozitul 
CNAS, pe parcursul anului 2022, la solicitarea Cumpărătorului)

Anunțul de participare
 ID ocds-b3wdp1-MD-1651836788922-EV-1651837367041

Data publicării: 06/05/2022 14:42
https://e-licitatie.md/achizitii/35433/hartie-pentru-fotoco-
piatoare

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 atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 
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Nr. oferte primite

Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
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. 23/3  Din 31.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL”RADOP-OPT” 

IDNO 1003600086213
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15

Telefon: 022-78-21-01/52-21-55

e-mail: radop2008@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 con-
tract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt. Denumirea bu-
nurilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total 
fără 
TVA

Total cu TVA

Lotul 1

Achiziţionarea 
Hârtiei A4       (cu 

livrarea și des-
cărcarea în de-

pozitul CNAS, pe 
parcursul anului 
2022, la solicita-
rea Cumpărăto-

rului)

30100000-0
9400

pachete
Nr.787.06/2022 
din 13.06.2022 620 353,00 744 423,60

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind 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.4075 din 16.06.2022

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 preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii              

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea rechizitelor de birou cu livrare și descărcare în de-
pozitul CNAS ( mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 3) , anul 2022.

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1650953039591-EV-1650958334404
Data publicării: 26/04/2022 10:32
https://e-licitatie.md/achizitii/35069/rechizite-de-birou

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

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 23/1 din 31.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” Birovits”
IDNO 1004600011241

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Sf. Andrei, nr.18,

Telefon: 373 22 808 444

e-mail: berdan.cristina@birovits.md             

market@birovits.md

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

Nr. 
lotului

Denumirea, 
bunurilor Cod CPV

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contractului
Total 
fără 
TVA

Total cu TVA

1 Mapă cu 
șină hîrtie

30191000-4  15000

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

30000,00 36000,00

7 Clei-creion 
uscat

30191000-4 2000

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

9300,00 11160,00

17 Agrafe 28± 
2mm

30191000-4 100

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

320,00 384,00

20
Hîrtie cu 

lipici pen-
tru notiţe

30191000-4 500

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

2120,00 2544,00
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27 Pix roșu 30191000-4 200

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

450,00 540,00

28 Pix negru 30191000-4 200

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

500,00 600,00

30
Calculator 
analogic 
„Citezen”

30191000-4 140

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

17171,00 20605,20

38 Corector 
creion

30191000-4 300

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

2100,00 2520,00

45
File trans-

parente de 
format A4

30191000-4 600

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

30000,00 36000,00

46
Ecuson 

pentru le-
gitimație

30191000-4 150

Nr.804.06/2022

din

14.06.2022

810,00 972,00

Valoarea contractului 
fără TVA, lei 92 771,00

Valoarea contractului cu 
TVA, lei 111 325,20

Denumire SRL ” RADOP-OPT”
IDNO 1003600050218

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Sf. Andrei, nr.18,

Telefon: 02278-21-01

e-mail: radop2008@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

Nr. 
lotului

Denumirea, bunu-
rilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului

Total 
fără 
TVA

Total cu TVA

3 Mapă-colţ (plas-
tic, color, A4)

30191000-4  3000

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

6900,00 8280,00
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4 Mapă Biblioraft 
A4 75 mm

30191000-4 1800

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

48825,00 58590,00

5 Mapă plastic cu 
2 inele 24mm

30191000-4 800

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

21620,00 25944,00

6 Creion 30191000-4 2000

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

1550,00 1860,00

8 Clei-PVA 30191000-4 1100

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

9240,00 11088,00

10 Marcher negru 30191000-4 600

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

1530,00 1836,00

11

Textmarker/Sub-
liniator (galben, 
roz, orange,ver-

de)

30191000-4 3000

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

10225,00 12270,00

12 Rigle metal 30191000-4 100

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

690,00 828,00

15 Agrafe piramida-
le mici 25±2mm

30191000-4 100

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

380,00 456,00

23 Binder 41 mm 30191000-4 1000

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

1925,00 2310,00

25 Pix albastru 30191000-4 5500

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

14258,75 17110,50

32 Foarfece 30191000-4 200

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

2460,00 2952,00

35 Ascuțitoare 30191000-4 150

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

205,25 246,30

39 Corector cu pe-
rie

30191000-4 150

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

824,50 989,40

41 Suport pentru 
pixuri

30191000-4 50

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

620,00 744,00
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42
Suport pentru 
hîrtie pentru 

notițe
30191000-4 50

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

1014,00 1216,80

43 Suport vertical 
documente

30191000-4 250

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

10256,25 12307,50

44 Suport orizontal 
documente

30191000-4 250

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

5456,25 6547,50

48 Set birou 30191000-4 48

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

4161,60 4993,92

49 Cutter 18 mm 30191000-4 50

Nr.806.06/2022

din

14.06.2022

307,50 369,00

Valoarea contractului fără TVA, 
lei 142 449,10

Valoarea contractului cu TVA, 
lei 170 938,92

Denumire SRL ” Standelev”
IDNO 1003600050218

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. Doina, nr.199/1,

Telefon: 022 80-66-27

e-mail: achizitii@prostand.net
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

Nr. lot. Denumirea, 
bunurilor Cod CPV

Can-
tita-
te/ 

Uni-
tate 
de 

mă-
sură

Nr. și data contractului Total fără 
TVA Total cu TVA

13 Rigle plas-
tic

30191000-4  200

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

2071,67 2486,00
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14 Rigle lemn 30191000-4 200

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

415,00 498,00

16
Agra-

fe mari 
50±2mm

30191000-4 100

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

1129,17 1355,00

22 Binder 25 
mm

30191000-4 500

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

504,17 605,00

24 Radiera 30191000-4 500

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

416,67 500,00

26 Pix verde 30191000-4 100

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

278,33 334,00

31 Capsator 30191000-4 300

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

7687,50 9225,00

33
Bandă 

adezivă 
îngustă

30191000-4 200

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

595,00 714,00

34
Bandă 

adezivă 
lată

30191000-4 300

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

3557,50 4269,00

36
Pernuțe 

pentru nu-
mărat

30191000-4 50

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

210,83 253,00

37 Corector 
cu bandă

30191000-4 250

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

2458,33 2950,00

40
Capse pen-
tru capsa-
tor 24/6

30191000-4 3000

Nr.805.06/2022

din

14.06.2022

12300,00 14760,00

Valoarea contractului fără 
TVA, lei 31 624,17

Valoarea contractului cu 
TVA, lei 37 949,00

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

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

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. 4009 din 15.06.2022

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 preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii              

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Achiziționarea bunurilor de uz gospodăresc cu livrare și descăr-
care în depozitul CNAS ( mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 3) , anul 
2022.

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1651144913895-EV-1651148436695
Data publicării: 28/04/2022 16:15
https://e-licitatie.md/achizitii/35192/bunuri-de-uz-gospoda-
resc

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: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii:  4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4 (patru)

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 23/2 din 31.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” DENIADI”
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

mun. Chisinau, str. Muncesti 161/1,

Telefon: 022-63-99-71

e-mail: deniadi_antonela@mail.ru                                                                                  
deniadi_nataly@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

Nr. crt. Denumirea, ser-
viciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Total 
fără 
TVA

Total cu TVA

1

Bunurile de uz 
gospodăresc cu 
livrare și descăr-
care în depozit 
CNAS (mun. 
Chișinău, str. Gh 
Tudor nr.3) anul 
2022

39220000-
0  1

Nr.786.06/2022

din

13.06.2022

97547,50 117057,00

Valoarea contractului fără 
TVA 97 547,50

Valoarea contractului cu TVA 117 057,00
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 □        
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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 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. 2  din 15.06.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”
Localitate or. Drochia 
IDNO 1008600001156
Adresa or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1
Număr de telefon/fax tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS
E-mail cs.drochia@ms.md
Adresa de internet https://csdrochia.md/
Persoana de contact Diana Buga , secretara grupului de lucru, tel 

0 252 2-27-88  cs.drochia@ms.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituţie publică /Practica medicală

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)

HG al RM Nr. 638 din 26-08-2020

pentru aprobarea Regulamentului privind

achizițiile publice de lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Secţiei 
asistenţă cu medicamente și dispozitive medicale și Cabine-
tului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”ale 
IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1648731139378
Data publicării: 31.03.2022 16:04
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054279/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

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

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.2 din 26.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire SRL Rosivid Construct
IDNO 1015600024953
Date de contact 

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

m. Chișinău, str. 27 martie 1918 nr. 3 of 3a 

Telefon: 069259421
Întreprindere mică sau mijlocie Da  

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA, lei

1 LOT 1 LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RE-
NOVARE A BIROURILOR Secţiei asis-
tenţă cu medicamente şi dispozitive 
medicale a IMSP Centrul de Sănătate 
Drochia „A.Manziuc” 45453000-7

Lucrare 

Nr. 50 din 
06.06.2022

609 938,63

2 LOT II LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RE-
NOVARE A BIROURILOR Cabinetului 
de sănătate a reproducerii şi plani-
ficării familiei „ANA”a  IMSP Centrul 
de Sănătate Drochia „A.Manziuc” 45453000-7

Lucrare 

Nr. 50 din 
06.06.2022

267 665,53

2. Alte informații:

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

Nu

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr. PNFP 3 din     15.06.2022 .   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.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) CEBUC Andrian tel. 022 403 697

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedură de negociere

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Medicamente urgente (60 zile)
Anunțul de participare Nr.:    - 

Data publicării: -
Link: -202213687 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

3. 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. 143/22 din 10 iunie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

2. Denumire 3. „Distrimed „ SRL
4. IDNO 5. 1009600029081
6. Date de contact 

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

Telefon: 079771122

8. E-mail: rvictor.donea@distrimed.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:radop2008@mail.ru
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9. Asociație de operatori economici  

10. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

11. Da □       Nu  

12. Subcontractanți

13. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

14. Da □       Nu      

15.  
Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 3. Furosemidum
33600000-6

1200 fiola
06-117/22 din 

14.06.2022

15.600,00

2 Lot 11. Piracetamum 2000 fiola/
flacon 4.300,00

Denumire 16. „Medeferent Grup” SRL
17. IDNO 18. 1002600053289
19. Date de contact 

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

Telefon: 022 105 753, 022 105 750

21. E-mail: info@medeferent.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

22. Asociație de operatori economici  

23. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

24. Da □       Nu  

25. Subcontractanți

26. (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

27. Da □       Nu      

28.  

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 5 Glucosum
33600000-6

2000 fiola
06-117/22 din  

14.06.2022

28641,60

2 Lot 6 Natrii chloridum 5000 flacon 56646,00

3 Lot 7 Natrii chloridum 5000 flacon 40608,00

Denumire S.А. “SANFARM_PRlM”
29. IDNO 30. 1002600039072
31. Date de contact 

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

Telefon: 0 (22) 22 72 7З 11

33. E-mail: sanfarm@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

34. Asociație de operatori economici  

35. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

36. Da □       Nu  

37. Subcontractanți

38. (denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

39. Da □       Nu      

40.  

mailto:info@medeferent.com
mailto:sanfarm@mail.ru
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Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 9.Papaverinum 33600000-6 8000 fiola 06 - 119/22 
din 14.06.2022

12.578,40

41. Denumire „Dita Est Farm”  SRL
42. IDNO 43. 1002600046359
44. Date de contact 

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

Telefon: 022-405-379; 022-782-824

E-mail: reghina.tudosan@dita.md , elena.marcu@dita.md

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

47. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

48. Subcontractanți

49. (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 12.Tramadolum 33600000-6 4000 fiola
06 - 120/22 

din 
15.06.2022

29.586,40

4. Alte informații:-

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:reghina.tudosan@dita.md
mailto:elena.marcu@dita.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21 din 14.06.2022               

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 Lucrări de reparație a căminului nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 
26/3

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648820917020
Data publicării: 01.04.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648820917020   

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: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 7

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648820917020
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648820917020
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 33 din 01.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.C. ”CONSCOMVAL” S.R.L.
IDNO 1004600056284
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Studenților, 7/8, 022 62-69-55; 
068598080, conscomval@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 lucărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a căminului 
nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 26/3

45453000-
7 1 buc Nr. 41 din 

08.06.2022 13884019,33

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
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _5____ din __22.06.2022_________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii «Ceadîr-Lunga»

Localitate mun.Ceadîr-Lunga

IDNO 1007601000665
Adresa Ceadîr-Lunga, str.Sanatornaia 1

Număr de telefon 291-2-13-56, 291-2-05-12
Număr de fax 291-2-05-12
E-mail oficial crcceadîrlunga@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Costova T.,060665560

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator 

în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii Cea-
dîr-Lunga

Cod CPV 45215120-4
Valoarea estimată a achiziției 8956200,0
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 201612316  DIN 27.09.2016 L.P.nr.474/16 din 
16.09.2016
Link:

Data publicării anunțului de participare Nr:65 din 26.08.2016
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic Amborio SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 85

Data:27.09.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:7463500,0

Inclusiv TVA:8956200,0
Termen de valabilitate 31,12,2022
Termen de execuție 31,12,2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 articolul 76

Punct 7 Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru 
pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție 
publică, în următoarele situaţii:

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial 
a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost in-
cluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru 
îndeplinirea acestuia;

c) orice majorare a preţului contractului reprez-
entînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor supli-
mentare nu depăşește 15% din valoarea contractului 
iniţial;

2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din 
valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cad-
ru iniţial;

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) 9894698,0
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Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord de prelungirea termenului, 15.11.2021

Alte informații relevante Creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contract-
ului de achiziţii publice/acordului-cadru initial si constituie 
10% din valoarea contractului.

Proectul de reconstructiție a fost executat în anul 2006.Din 
lipsa de finanțare lucrarile de reconstrucție dureaza 12 ani din 
anul 2010.

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

  În conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 articolul 76 punct 7, paragraph  1:a,c și paragraph 2 a,b,c  suma 
totală a contractului L.P.nr.474/16 din 16.09.2016  contract nr.85 din 27.09.2016  încheiat cu operatorul econom-
ic «Amborio» SRL (Beneficiar CRC Ceadîr-Lunga) este în valoare de 8956200,0  lei. În contract au fost preconizate 
lucrarile de reconstructie ale blocului curativ-diagnostic cu izolator.Pe parcursul reconstrucției au aparut lucrari 
suplimentare, care nu au fost incluse în contract, dar care au devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia si 
încheerea lucrarilor de dare în exploatare  si care nu au putut fi prevazute în proect.După modificare suma contract-
ului  L.P.nr.474/16 din 16.09.2016 ,contract nr.85 din 27.09.2016 va fi în valoare de  9894698,0  lei. Majorarea con-
stitue 10 % din suma contractului inițial.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

      În legatură cu faptul că proectul de reconstrucție executat în anul 2006 este parțial învechit și pe parcursul anilor 
au apărut  lucrari   suplimentare, care nu au fost incluse în contract, dar care au devenit strict necesare pentru in-
deplinirea acestuia si încheerea lucrarilor de reconstrucție  si care nu au putut fi prevazute în proect,deasemeni si   
cerințele  sanitare noi  pentru instituțiile medicale  legate de pandemia SARS Cov 2:

1. Pentru izolarea termica a mansardei (podului) a apărut necesitatea de înlocuire a șapei de beton-cheramzit 
cu șapă din beton- polisteren, deoarece cheramzita are caracteristici de termoizolare mai slabe, termorezistența mai 
mică, existența golurilor, de  aer care duc la pierderi de căldură, iar grosimea mare a stratului, duce la creștere a greu-
tății construcției. Șapă din beton- polisteren previne răspândirea rozătoarelor și distrugerea izolației tavanului.

2. Din lipsă de finanțare, reconstrucția blocului se desfășoară în timp de 12 ani. Ca urmare a lucrărilor din jurul 
clădirii reconstruite, plăcile de pavaj s-au deteriorate într-un volum mare. Lucrarile de amenajare au fost efectuate 23 
ani în urmă. Proiectul nu a inclus demontarea plăcilor de pavaj  bordurilor vechi și montarea de borduri noi. Totodată 
locurile de joacă pentru copii au o profundă deteriorare a pavajului aproape în totalitate. Suprafețele carosabile asfal-
tate la fel intens degradate, în multe locuri lipsesc straturile de fundatie. 

3. La încercarea de conectare a cablului de rezerva de înaltă tensiune, au fost detectate întreruperi în mai multe 
locuri și este necesar efectuarea de cuplaje. Deasemeni proiectul nu a prevăzut prize în saloane și băi și este necesar 
instalarea de cablaje suplimentare în toate saloanele.

4. În blocul B,reconstruit înalțimea tavanelor este de 3m60cm şi pentru economie de resurse energetic şi 
căldură este necesar coborarea tavanelor şi realizarea lor din gips-carton.

5. În proectul de Reconstrucție a blocului în saloanele  combinate cu baie nu au fost prevazute  cabine de 
dus, iar in unele cabinete medicale lipsesc în proect lavoarele si bateriile. Având în vedere standardele sanitare ac-
tuale din instituțiile medicale este  necesară instalarea cabinelor de duș, lavoarelor  în complet cu batereii.

III. Rezultatele examinării:
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         În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru în conformitate 
cu Legea nr.131 din 03.07.2015 articolul 76 punct 7, paragraf  1:a,c și paragraf 2a.b.c  s-a decis încheierea acordul adi-
ţional privind   majorarea valorii contractului  nr.85 din 27.09.2016 .În baza deciziei grupului de lucru de modificare a 
contractului de achiziție/acordului-cadru nr.85/2 din 10.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Majorarea 
valorii contractului  nr.85 din 27.09.2016

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Amborio SRL 860 216,0 938498,0

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

de achiziții publice

Nr. 01/22  din 10 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Învățămînt Tineret si Sport Glodeni
Localitate Or. Glodeni 
IDNO 1009601000212
Adresa Or.Glodeni str. Suveranității 4
Număr de telefon 0249 22748
Număr de fax 0249 22748
E-mail oficial dits.contabilitate@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tudor Casauțan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Procurarea Combustibilului DITS Glodeni
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 318 333.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
Link: MD-1638453858872 

Data publicării anunțului de participare 01.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
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 de stat    

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

15.12.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L. LUKOIL-Moldova
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01/22   

Data: 23 decembrie 2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  310450.00
Inclusiv TVA:  332120.00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 articul 76 al 7 p1.2
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se majoreaza valoarea contractului cu 15 %  Conform Legei Nr.131 din 03.07.2015 Articol 76 al.7

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/22 din 13.06.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Majorare sumei al contractului  Nr.01/22 din 23 decembrie 2021  cu 15% Con-
form Legei Nr.131 din 03.07.2015 Articol 76 al.7

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

  I.C.S. „Lu-
k o i l - M o l d o -
va”S.R.L.,  

01/22 14 06 2022 357017.50 428421.00

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

de achiziții publice

Nr. 26/25 din 09.06.20922

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Golovco

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reabilitarea şi modernizarea drumului regional 

L442 Străşeni-Voinova, raionul Străşeni.
Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 66.873,12 mii lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 18/04551
Link: SIA RSAP (versiunea veche)

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

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

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

19.06.2022

Denumirea operatorului economic Drumuri-Criuleni S.A.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 26/6

Data: 14.11.2018

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 66.873,12 mii lei
Inclusiv TVA: 80 247 744.00

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 30 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 Art. 76, Legea 131/2015

Legea nr.489 din 08.07.1999, privind sistemul public de asigu-
rări sociale

Legea nr.1585 din 27.02.1008, cu privire la asigurarea obliga-
torie de asistență medicală.

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) +4 493 995.04
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

AA nr.26/9 din 18.01.2019 – modificarea rechizitelor bancare.

AA nr.26/12 din 30.01.2019 – modificări cu referire la modalita-
tea obținerii garanției pentru buna execuție

AA nr.16/14 din 21.08.2020 – modificarea redistribuirii banilor 
spre plată dintre partenerii, fără modificarea sumei contractului.

NFP nr.26/18 din 15.09.2020 – contract în sumă de 4 530 443,96 
lei

AA nr.26/20 din 24.03.2021 – prelungirea termenului de execuție 
cu 6 luni

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program 
pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 
Strășeni-Voinova, raionul Strășeni”. În urma procedurii a fost desemnat câștigător Asocierea Drumuri Criuleni S.A & 
Credo Industry S.R.L., cu suma valorică de 80 247 750.00 lei (Contractul de antrepriză nr.26/6 din 14.11.2018). În con-
formitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, şi anume art.54 (alin.4), în redacția 
actului normativ din perioada semnării contractului de antrepriză şi Hotărârea de Guvern nr.668 din 27.05.2016 pen-
tru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (p.119, alin 1)) a fost 
semnat contractual de antrepriză nr. 26/17 din 07.09.2020 prin  procedură de negociere fără publicare în prealabil a 
anunțului de publicare în sumă de 4 530 443.96 lei. Prin acord adițional din 24.03.2021 a fost modificat termenul de 
execuție a contractului de la 24 luni la 30 de luni.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza procesului-verbal nr.02/2021 din 05.11.2021 cu propunerile parvenite în cadrul ședinței de lucru ce a avut loc 
la șantier la data de 04.11.2021, privind modificarea unor soluții la proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului 
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regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” (Pc 0+00-Pc 31+50  Strășeni- Ghelăuza; Pc 53+00-Pc 66+00 Ghelău-
za- Recea; Pc 94+00- Pc 121+00 Recea- Zubrești; Pc 142+90- Pc 152+00 Zubrești- Chirianca).

Astfel, pentru a asigura evacuării apei din zona părții carosabile și securitatea circulație rutiere la fel diminuarea riscu-
rilor de alunecare, surpare a structurii rutiere și a accidentelor rutiere, și pentru a diminua riscurile apariției defectelor 
premature grupul de lucru în componența Responsabilului Tehnic, Diriginte de Șantier și Autor de Proiect, au stabilit 
că:

1. În rezultatul identificării sectorului ce necesită reabilitarea și includerea lucrărilor strict necesare la sec-
toarelor amplasate între Pc 0+00-Pc 31+50  Strășeni- Ghelăuza; Pc 53+00-Pc 66+00 Ghelăuza- Recea; Pc 142+90- Pc 
152+00 Zubrești- Chirianca.

Conform proiect tehnic conexiunea între intravilan și extravilan reprezintă structura rutieră din beton asfaltic fără 
modificări a lățimilor atât și a calității părții carosabile pentru păstrarea securității circulației rutiere și diminuarea 
riscului de accidente rutiere în momentul trecerii de la o structură rutieră la alta. Astfel sa identificat necesitatea de 
prelungire traseului spre zona intravilanului care necesită volume suplimentare ce nu sunt identificate în deviz. La 
fel zonele cu risc sporit de accident rutier amplasate în extravilanele sus menționate necesită lărgirea părții caros-
abile și lărgirea acostamentelor. Sa constat cantitatea pentru volume adiționale ce nu sunt identificate în deviz și 
anume:

	 Amenajarea stratului de fundație din piatra spartă în grosime de 30,00 cm cu cantitate totală de 1 260,00 
m3;

	 Amorsarea stratului de bază de asfalt cu norma de 0,03l/m2;

	 Amenajarea stratului de uzură din mixtura asfaltică cu granulație măruntă cu grosimea de 4,00 cm pentru 
suprafața de 100,00 m2;

	 Consolidare acostamentelor cu piatra sparta în grosime de 10 cm pentru suprafața de 8 904,39 m2;

	 Și adăugarea grosimii la stratul de bază de beton asfaltic cu agregat mărind grosime de 1,00 cm pentru su-
prafața de 125,00 m2.

2. La compartimentul evacuarea apelor din zona părții carosabile comisia propune lucrări de curățire a albiilor 
podețelor ce au fost nămolite pe parcursul anilor din perioada elaborării proiectului ce nu fost luat în calcul ce 
necesită curățirea acesteia în cantitate de 6 590,00 m3  care o include volume de săpătură și transportarea acestui 
material ce va permite înlăturarea inundației zonei părții carosabile și surparea acesteia pe parcursul exploatării am-
plasate la:

	 Podet tubular D=1000 Pc 0+05 curățirea albiei 120,00m3; 

	 Podet tubular D=1000 Pc 0+320 curățirea albiei 95,00m3; 

	 Podet tubular D=1000 Pc 1+120 curățirea albiei 239,00m3; 

	 Podet tubular D=1000  Pc 2+630 curățirea albiei 218,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 5+800 curățirea albiei 710,00m3;

	 Podet tubular 2xD1,6  Pc 6+000 curățirea albiei 1250,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 9+670 curățirea albiei 393,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 9+745 curățirea albiei 264,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 10+090 curățirea albiei 218,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 10+320 curățirea albiei 182,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 10+560 curățirea albiei 310,00m3;

	 Podet tubular D=1000 Pc 10+840 curățirea albiei 385,00m3;

	 Podet tubular D=2x1000 Pc 177+95 curățirea albiei 488,00m3; 

	 Podet tubular D=1000 Pc 184+05 curățirea albiei 315,00m3;
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	 Podet tubular 2*1600mm  Pc 181+66 curățirea albiei 593,00m3;

	 Podet tubular 2*1600mm  Pc 186+46 curățirea albiei 810,00m3

3. Amenajarea taluzului părții carosabile necesită efectuată pe porțiunea cu distanța de 10,1 km cu lățimea 
medie de 2,50 m pentru ambele părți necesară pentru evitarea alunecărilor din zona părții carosabile și mărirea 
siguranței rutiere pentru sectoarele Pc 0+00-Pc 31+50  Strășeni- Ghelăuza; Pc 53+00-Pc 66+00 Ghelăuza- Recea; Pc 
94+00- Pc 121+00 Recea- Zubrești; Pc 142+90- Pc 152+00 Zubrești- Chirianca. Volumele neprevăzute de deviz ce se 
propun pentru elaborare reprezintă 8 080,00 m3 cu suprafața de 19 900,00m2.

În conformitate cu actul de constatare nr.0/2021 din 08.11.2021, în baza informației referitor la lucrările adiționale 
menționate în procesul-verbal, elaborarea de către proiectantul SRL Protelco Geocard” a devizului Formularul nr.1,  
Antreprenorul  general  a  venit  cu  oferta sa în sumă de 4 448 850.00 lei, inclusiv TVA.

În urma examinării scrisorii Asociației S.A. Drumuri Criuleni & S.R.L. Credo Industry nr.MSC/15-22 din 18.04.2022, 
conform contractului nr.26/6 din 14.11.2018, se majorează valoarea finală a volumelor executate datorită măririi 
procentului asigurărilor sociale de la 22.5% prezentat în devizul de cheltuieli prezentat la contractul nr.26/6 din 
14.11.2018, la 24.00% pentru perioada în care au fost executate lucrările din anul 2021. Astfel diferența valorică în 
urma modificării procentului asigurărilor sociale reprezintă valoarea în cuantum de 45 145.04 lei inclusiv TVA.

Ca urmare a neonorării Beneficiarului final cu contribuția sa, precum și faptul că din suma totală a contractului au fost 
făcute plăți din Fondul Național de Dezvoltare Regională în sumă de 39 237 613.36 lei, iar din Î.S. Administrația de Stat 
a Drumurilor în sumă de 41 055 281,96, este necesar de modificată distribuirea pentru fiecare în parte, iar beneficiarul 
final exlcus.

Prin scrisoarea Asociației S.A. Drumuri Criuleni & S.R.L. Credo Industry nr.MSC/16-22 din 18.04.2022 în legătură cu 
apariția și necesitatea efectuării unor lucrări adiționale solicită prelungirea termenului de execuție cu o lună.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind modificarea termenului de execuție a lucrărilor pentru contractul de antrepriză nr.26/6 din 
14.11.2018, după cum urmează:

1. Aliniatul 3.1 sintagma ”30  (douăzeci și patru) luni” se substituie cu sintagma 31  (treizeci și unu) luni.”

2. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Asocierea S.A. 
Drumuri Criu-
leni și SRL Credo 
Industry

26/22 06.06.2022 3 744 995.86 4 493 995.04

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 22 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Localitate com. Cocieri, r-nul Dubăsari
IDNO 1007601000919
Adresa str. Țărmului, 1-B
Număr de telefon 0248-42-031
Număr de fax
E-mail psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Svetlana Timuș

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată COP
Nr. procedurii 21049320
Data deschiderii ofertelor 07.01.2022
Nr. BAP   ocds-b3wdp1-MD-1640590951727
Data publicării în BAP 27.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (re-
petat)

Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului 12.01.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640590951727
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Operatorului economic cîştigător SRL”Alim-Total”

Date de contact ale  operatorului economic 067151235

Nr. contract de achiziție Nr.23

Data contract de achiziție 17.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 193146,50

Termen de valabilitate 24.01.2022-15.07.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic
Valoarea modificărilor 12214,00
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru
Alte informații relevante

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

Contractul Nr.23 din 17.01.2022 încheiat în urmă desfășurării COP Nr.21049320 din 27.12.2021  privind achiziționarea 
produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (repetat)  operatotrul economic SRL ”Alim-Total” ne aduce la 
conoștință că în legătură cu majorarea prețurilor pe piața internă Întreprinderea nu este in stare să livreze ”Crupă de 
hrișcă” pozitia nr.9 al lotului 1 ”Faina, paste făinoase, crupe și zahar” , și intervine cu rugămintea de a micșora contrac-
tul și anume cu poziția din lot sus menționată din motiv că sau majorat prețurile pe piața internă la Crupă de hrișcă.  

Specificația conform contractului încheiat la lotul:

Cod CPV Denumirea 
bunurilor şi/sau a 

serviciilor

Unitatea 
de 

măsură

Canti-
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu TVA)

Suma  fără 
TVA

Suma cu TVA Termenul 
de livrare

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15800000-6 Tăiței  de casă kg 1000 26,42 31,70 26420,00 31700,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Zahar tos kg 1300 14,07 15,20 18291,00 19760,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Crupe de arnaut kg 900 9,83 11,80 8847,00 10620,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Crupe de mei 
șlefuit kg 400 10,17 12,20 4068,00 4880,00

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Fulgi de ovăs kg 350 10,92 13,10 3822,50 4585,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Arpacaș kg 450 7,06 8,47 3177,00 3811,50
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Crupă de porumb kg 700 10,08 12,10 7056,00 8470,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Crupe de griș kg 600 9,00 10,80 5400,00 6480,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Crupă de  hriscă kg 1000 25,83 31,00 25830,00 31000,00
24.01.2022-
30.06.2022
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15800000-6
Orez  șlefuit 
Basmati kg 1000 36,25 43,50 36250,00 43500,00

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Mazare uscată kg 660 8,33 9,00 5497,80 5940,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Fasole uscate kg 500 22,04 23,80 11020,00 11900,00
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Făină de grîu kg 1000 8,75 10,50 8750,00 10500,00
24.01.2022-
30.06.2022

  Total         164429,30 193146,50  

Suma micşorării contractului:

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor

Unitatea 
de măsu-
ră

Cantita-
tea

Preț uni-
tar

(fără

TVA)

Preț uni-
tar

(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA Termenul de li-
vrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15800000-6 Crupă de  hriscă kg 394 25,83 31,00 10177,02 12214,00
24.01.2022-
30.06.2022

TOTAL: 10177,02 12214,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SRL ”Alim-Total” ne aduce la conoștință, că prețurile pe piața internă sau majorat considerabil, 
deaceia el intervine cu rugămintea de a întrerupe prestarea poziția a 9 ”Crupă de hrișcă” din lotul 1 ”Făina, paste făi-
nose, crupe și zahar” 

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

Pe piata internă sau majorat prețurile la crupă de hrișcă.

VIII. Rezultatele examinării:

       De micșorat suma contractului nr. 23 din 17.01.2022  încheiat cu SRL ”Alim-Total” în urma procedurii COP  
21049320 din 27.12.2021 privind achiziționarea  produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (repetat) cu 
suma de 12214,00 lei (Dousprezece mii două sute paisprezece lei , 00 bani) MD

IX. a contestațiilor:

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

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

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

Nr. __ din ______.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Baurci
Localitate s. Baurci
IDNO 1007601004401
Adresa str. Lenin 107a
Număr de telefon 029133355
Număr de fax -
E-mail primariabaurci@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638347372987
Data deschiderii ofertelor 01.12.2021 10:45
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1638347372987
Data publicării în BAP 01.12.2021 
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Продукты питания для дошкольных учреждений села 

Баурчи на первое полугодие 2022 г
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu□

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 03.01.2022

Operatorului economic cîştigător II Sinteacova Svetlana

Date de contact ale  operatorului economic Comrat,Novaia 36/12  

Nr. contract de achiziție 1

Data contract de achiziție 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 235080,00
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

Operatorului economic cîştigător II Costova Maria

Date de contact ale  operatorului economic с. Баурчи, ул. 8 Марта, 24

Nr. contract de achiziție 2

Data contract de achiziție 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 47961,00
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

Operatorului economic cîştigător LAPMOL SRL

Date de contact ale  operatorului economic мун. Кишинев, ул. Анкара, 6

Nr. contract de achiziție 3

Data contract de achiziție 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 214796,87
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

Operatorului economic cîştigător S.R.L. «SLAVENA LUX»

Date de contact ale  operatorului economic мун. Кишинев, ул. Валя Быкулуй, 1/1

Nr. contract de achiziție 4

Data contract de achiziție 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 313286,70
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

Operatorului economic cîştigător SRL Meatpromcom

Date de contact ale  operatorului economic г.Чадыр-Лунга, ул. Димитрова, д.3, кв.48  

Nr. contract de achiziție 5

Data contract de achiziție 03.01.2022
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Valoarea contractului de achiziție 98124.00
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 31.07.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Закон о Государственных закупках №131 от 13.07.2015 года
Valoarea modificărilor II Sinteacova Svetlana уменьшается контракт на сумму 

11941,20 леев

II Costova Maria уменьшается контракт на сумму 28300,32 
леев

SRL Lapmol уменьшается контракт на сумму 65503,65 
леев

SRL Slavena Lux уменьшается контракт на сумму 
185189,33 леев

SRL Meatpromcom уменьшается контракт на сумму 
9356,85 леев

Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

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

Alte informații relevante -

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

•	 Стоимость контракта I.I. «SINTEACOVA SVAETLANA» до изменения составляет 235080,00 лей, 
контракт уменьшается на сумму 119411,20 лей и общая сумма контракта составляет 115668,80 лей.

•	 Стоимость контракта I.I. «COSTOVA MARIA» до изменения составляет 47961,00 лей, контракт 
уменьшается на сумму 28300,32 лей и общая сумма контракта составляет 19660,68 лей.

•	 Стоимость контракта SRL LAPMOL до изменения составляет 214796,87 лей, контракт 
уменьшается на сумму 65503,65 лей и общая сумма контракта составляет 149293,22 лей.

•	 Стоимость контракта SRL SLAVENA LUX до изменения составляет 313286,70 лей, контракт 
уменьшается на сумму 185189,33 лей и общая сумма контракта составляет 128097,37 лей.
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•	 Стоимость контракта SRL MEATPROMCOM до изменения составляет  98124.00  лей, контракт 
уменьшается на сумму  9356,85  лей и общая сумма контракта составляет 88767,15  лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Уменьшение контракта связано с тем, что посещение в детских садах не было 100 %

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

Уменьшение контракта связано с тем, что посещение в детских садах не было 100 %

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.____ din ________.2022 a fost încheiat: 

1. Acordul adiţional Nr. 6 от 23.06.2022 privind: уменьшается контракт на общую сумму 119411,20 
лей 

2. Acordul adiţional Nr. 7 от 23.06.2022 privind: уменьшается контракт на общую сумму 28300,32 
лей

3. Acordul adiţional Nr. 8 от 23.06.2022 privind: уменьшается контракт на общую сумму 65505,65 
лей 

4. Acordul adiţional Nr. 9 от 23.06.2022 din 17.01.2022 privind: уменьшается контракт на общую 
сумму 185189,33 лей 

5. Acordul adiţional Nr. 10 от 23.06.2022 din 11.01.2022 privind: уменьшается контракт на общую 
сумму 9356,85 лей 

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Carapirea Nicolai                                   ____________________

       (Nume, Prenume)                          (Semnătura)

L.Ș.

Executor:  Radoi E

Tel.: 029133355

E-mail: primariabaurci@gmail.com

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

de achiziții publice

Nr. 2 din 20 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale 
în Educație

Localitate mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.12
IDNO 1012601000177
Adresa str. Alecu Russo 1, et.12
Număr de telefon +373 22 434 083
Număr de fax +373 22 434 083
E-mail oficial ctice.edu@ctice.gov.md
Adresa de internet www.ctice.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Malearovici Arcadi +373 443 237;amalearovici@gmail.com;

Moraru Mariana +373 69742618;achizitii@ctice.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii de mentenanță a SIA ”Sistemul de management 

în educație”(SIME) (modulul Educație Timpurie, modu-
lul Învățământ General și modulul Profesional Tehnic)

Cod CPV 72500000-0
Valoarea estimată a achiziției 517 500,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052429

Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1645789649234

Data publicării anunțului de participare 25.02.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  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 de stat 

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

17 martie 2022

Denumirea operatorului economic SA ”CRISTALION-PLUS”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14

Data: 24.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 517 500,00

Inclusiv TVA: 621 000,00

mailto:ctice.edu@ctice.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din 03-07-2015; 

Art. 76; pct.(7.1); al.(c)
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) 714 500,00 lei MD, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Servicii de mentenanță a SIA „Sistemul de management în 
educație” (SIME) (modulul Educație timpurie, modulul Învă-
țământul general, Învățământul profesional tehnic și modulul 
e-Admitere în SIME a ÎPT)

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Descrierea achiziției înainte de modificare

 Servicii de mentenanță a SIA ”Sistemul de management în educație”(SIME) (modulul Educație Timpurie, modulul 
Învățământ General și modulul Profesional Tehnic)

Descrierea achiziției după modificare

Servicii de mentenanță a SIA „Sistemul de management în educație” (SIME) (modulul Educație timpurie, modulul 
Învățământul general, Învățământul profesional tehnic și modulul e-Admitere în SIME a ÎPT)

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ordinul MEC cu privire la implimentarea modulului e-Admitere in SIME ÎPT

II. Rezultatele examinării:

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

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor

Inclusiv TVA

SA ”CRISTALI-
ON-PLUS”

Nr.1 20.06.2022 77625,00 93150,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon 022259610
Număr de fax ---
E-mail oficial politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Hariton Cristian

cristian.hariton@border.gov.md 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament 

și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 
19,

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 420 950
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631621773650
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1631621773650?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14 sept 2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da X

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

18.10.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic ”OLBI COM” S.R.L.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2-LC

Data: 28.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 700 825,00

Inclusiv TVA: 3 240 992,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 7 luni din data de 03.11.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  X

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

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

achiziţiile publice 

art. 23 din Legea nr.721/1996
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) + 261 156,41 lei inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

NU

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Executarea lucrărilor de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special, amplasat în mun. Chiși-
nău str. Petricani 19.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În partea ce ține de modificările operate în contractul de achiziții publice, Grupul de lucru menționează că s-a condus 
de prevederile art. 76, alin. (7), pct. 2) lit. a, b, c din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice și anume „atunci când 
sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

   a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu dili-
genţă nu ar fi putut să le prevadă;

   b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

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

Referitor la argumentele/motivele întemeiate ce ar justifica necesitatea de modificare a contractului accentuăm fap-
tul că art. 23 din Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcţii, prevede obligații ale proiectantului după cum 
urmează:

 f ) stabilirea, în proiect, a fazelor determinante de execuţie a lucrărilor, exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor 
pe tot parcursul construcţiei;

g) stabilirea modului de tratare a neconformităţilor și defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum și 
urmărirea aplicării pe șantier a soluţiilor adoptate.
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h) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei și la recepţia lucrărilor executate.

Art. 24 al Legii prenotate menționează că executanţii lucrărilor de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor 
obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

b) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor și neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea și recepţia lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţi-
ei și asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

f ) soluţionarea neconformităţilor, defectelor și neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor 
stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

g) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor și procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există 
agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor esenţiale, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea pro-
duselor și procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite 
de proiectanţi cu acordul investitorului;

Astfel, urmând prevederile legale, cerințele înaintate de responsabilul tehnic, autorul de proiect și dirigintele de șan-
tier cu privire la volumele de lucrări adăugătoare neprevăzute în proiectul de execuție și caietul de sarcini al autorității 
contractante, au fost luate în urma unei decizii comune în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de construcții. În 
acest context, volumele de lucrări înaintate sunt strict necesare conform normelor tehnologice în construcție fără de 
care obiectul prenotat nu poate fi finalizat. 

Totodată, în baza proceselor-verbale de excludere/includere a lucrărilor modificate și devizelor de cheltuieli s-a majo-
rat suma contractului cu 7,29 %, respectiv manopera de executare a lucrărilor s-a mărit conform borderoului de resur-
se din Formularul F3, iar diferența manoperei dintre lucrările de includere/excludere constituie 4444,2 h/om, astfel, 
termenul de execuție al lucrărilor suplimentare constituie: 4444,2 h/om : 8h/zi : 17pers  = 32,6 zile. În acest context 
prelungirea termenului de execuție al contractului cu 30 zile este esențial și argumentat.

Anunțul de participare al procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1631621773650, criteriul de evaluare 
aplicat pentru atribuirea contractului a fost cel mai scăzut preț. Astfel, operatorul economic SRL OLBI COM, pentru 
realizarea lucrărilor de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. 
Petricani 19, a oferit suma de 2 700 825,00 lei fără TVA, oferta următorului participant GREEN ENGINEERING SRL a fost 
de 3 093 494,00 lei fără TVA, oferta IM PRO EX 2005 SRL a constituit 3 246 902,50 lei fără TVA ș.a.m.d. Astfel, majorarea 
termenului de execuție al contractului cu 30 zile și a sumei cu 261 156,41 lei  nu depășește 15% din valoarea contrac-
tului nr.2-LC din 28.10.2021 încheiat cu SRL OLBI COM, majorare ce constituie 7,29 % și nu afectează careva drepturi 
ale ofertantului GREEN ENGINEERING SRL, prin oferta depusă care a constituit 3 093 494 MDL fără TVA.

Subsidiar, prin Hotărârea nr.41 din 24.02.2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență legată de 
securitatea regională și pericolul la adresa securității naționale. Misiunea Poliției de Frontieră este implementarea 
politicii de stat în domeniul gestionării integrate a frontierei de stat a Republicii Moldova în vederea realizării unui 
control eficient al acesteia prin soluționarea provocărilor legate de riscurile și ameninţările susceptibile să compro-
mită securitatea națională, contribuind, astfel, la combaterea criminalității transfrontaliere, asigurând un nivel ridicat 
de securitate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, și garantând, în același timp, libera circulație a 
persoanelor.

Depozitul de armament și echipament special din mun. Chișinău, str. Petricani 19, reprezintă un obiect de in-
frastructură critică, unde sunt amplasate armele și munițiile Poliției de Frontieră, care la moment sunt depo-
zitate/păstrate într-un alt depozit improvizat. Nefinalizarea lucrărilor de reparație capitală a depozitului de ar-
mament și echipament poate duce la unele litigii care de asemenea sunt în defavoarea securității naționale. 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 28 din 01.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 2-LC din 28.10.2021:

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”OLBI COM” S.R.L. + 217 630,34 + 261 156,41
Totodată se majorează termenul de executare a lucrărilor cu 30 zile calendaristice.

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 10.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11,mun. Chișinău

Număr de telefon 02244-43-07

Număr de fax 02249-77-42

E-mail oficial amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cenușa Tatiana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, et. 1 secția 

Neovita, str. Socoleni 19. ” și Lucrări de reparații curente la Centru Medicil-
or de Familie nr. 10, et.4 secția fizioterapieși et.1 hol, subsol, str. Socoleni 19

Cod CPV
 

45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției 2 007 618,21

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637580536040
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637580536040?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 24.11.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

18.02.2022

Denumirea operatorului economic STANILA AGRO srl 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:9/2022/21047268

Data:25.02.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637580536040
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA: 1440311 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție La lotul 2 -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 [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/acor-
dului-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 și după modificare:

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

Termenul de executare a lucrărilor la lotul nr.2 de la 3 luni la 4 luni.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_Reeșind din complexitatea lucrărilor apărute ce țin de rețeua de canalizare învechită și situația dificilă din țară (ca consecință a războiului din Ucraina) privind 
stocurile și livrarea unor materiale de construcție necesare la realizarea lucrărilor menționate.

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind modificarea 
termenului de executare a lucrărilor pentru lotul 2 de la 3 luni la 4 luni.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din  09.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind  modificarea Termenului de executare a lucrărilor la lotul nr.2 de la 3 luni la 4 luni.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S T A N I L A 
AGRO srl

1 10.06.2022 - -

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152640
Adresa str. Grenoble, 149
Număr de telefon 022 72 57 66
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail oficial vignatenco@ms.md
Adresa de internet www.ignatenco.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Morari, 069911793

natalia_morari@inbox.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru sem. I anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 128 135,82
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046978
Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1637145603121 
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)

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

20.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637145603121


259

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

Denumirea operatorului economic SRL ”Lovis Angro ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 194/21

Data: 28.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  46 131.76

Inclusiv TVA:  60 884.00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

La data de 17 noiembrie 2021 IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publi-
cat pe platforma de achiziții Mtender LD nr. 21046978 link: ocds-b3wdp1-MD-1637145603121  privind achizițion-
area ”Diverse produse alimentare pentru sem. I anul 2022”. Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică 
pentru lotul  ”Ouă de găină dietetice” a fost desemnată cîștigătoare  oferta operatorului economic SRL  ” Lovis Angro 
” ca  fiind cea mai avntajoasă din punct de vedere economic.

Ținînd cont de faptul că, la instituție a crescut numărul pacienților internați, gupul de lucru a fost informat la data de 
16.06.2022 de către blocul alimentar despre faptul că, oule de găină dietetice conform contractului nr. 164/21 din 
28.12.2021 a fost executat integral, prin urmare s-a solicitat majorarea contractului menționat  cu 15 % pentru poziția 
”Ouă de găină dietetice”. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 16.06.2022 grupul de lucru pentru achiziții a fost informat despre faptul că, contractul nr. 194/21 din 
28.12.2021 a fost executat integral pentru poziția ”Ouă de găină”, astfel în scopul asigurării cu produse alimentare 
în termenii stabiliți, grupul de lucru a decis de a mojora contractul nr. 194/21 din 28.12.2021 cu 15 % pentru poziția 
”Ouă de găină”

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 37 din 20.06.2022  a 
fost încheiat acordul adiţional privind:  majorarea  contractului nr. 194/21 din 28.12.2021.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637145603121
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Lovis An-
gro ”

01 20.06.2022 2 820,00 3 390,00

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. __2__ din _21.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Гимназия им.Н.Чебанов
Localitate с. Конгаз
IDNO 1011601000240
Adresa Ул.Ленина, 155
Număr de telefon 0298-68-5-40, 67-2-53
Număr de fax 0298-68-5-40
E-mail oficial gimnaziachebanov@mail.ru
Adresa de internet Гимназия им.Н.Чебанов
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Maria Cebanova

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 205175,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD1639650173953
Link: Nr;  21048785

Data publicării anunțului de participare 16.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
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 □     

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

29.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639650173953
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Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux, FPC “Serviabil” SRL ,

I.I. “COSTOVA MARIA”, II Sinteacova

Svetlana, SRL Chiupon
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1,2,3,4,5

Data: 06.01.2022, 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 45120.83, 48342,59, 14097,23, 29300.00, 

54391,48
Inclusiv TVA: 54144.84, 52750,00, 15225,00, 29300.00, 
64159,00

Termen de valabilitate 29.06.22
Termen de execuție 29.06.22

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 
ст.20

Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_В связи с окончанием календарного года и окончанием периода кормления учеников,    рабочая группа решила 
заключить  дополнительные соглашения с экономическими  агентами по уменьшению суммы контракта на 
поставку продуктов питания в период с 01.01.2022г. по 31.05.2022г. 

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4__din 21.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind __ Micșorarea valorii contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 16 21.06.2022 22568,74 27082,49
FPC”Serviabil” 
SRL

15 21.06.2022 3487,94 4185,53

I.I.”COSTOVA MARIA”, 12 21.06.2022 5,63 6,75
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II Sinteacova

Svetlana

14 21.06.2022 3250,71 3250,71

SRL Chiupon 13 21.06.2022 10043,12 12051,75

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. _____6______ din 21.06.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cucoara, r. Cahul
Localitate s. Cucoara, r. Cahul
IDNO 1007601006977
Adresa s. Cucoara, r. Cahul
Număr de telefon 029951443
Număr de fax 029951574
E-mail oficial denisencot@yahoo.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Denisenco Tatiana, 078738365

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție •	 Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru 

perioada 01.01.2022 -31.06.2022
Cod CPV

 

15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 118 145 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048810

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639662092864

Data publicării anunțului de participare 16.12.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru •	 Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii 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

10.01.2022

Denumirea operatorului economic SA ”Iugintertrans”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4
Data:18.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:12664,5
Inclusiv TVA: 13684,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL ”SERVIABIL”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5

Data:18.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:50067,14

Inclusiv TVA: 54385,00
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor •	 Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice,
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Micșorarea valorii contractelor se datorează faptului ca, în perioada de iarna a scăzut mult frecvența copiilor. 
Frecvența scăzută se datorează îmbolnăvirii copiilor de viroze pe parcursul lunilor ianuarie-martie, astfel au fost 
comasate grupele din 3 grupe au rămas funcționale doar 2.  Ne  propunem micșorarea valorii contractelor și re-
tragerea sumelor contractate.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Micșorarea valorii contractelor se datorează faptului ca, în perioada de iarna a scăzut mult frecvența copiilor. 
Frecvența scăzută se datorează îmbolnăvirii copiilor de viroze pe parcursul lunilor ianuarie-martie, astfel au fost 
comasate grupele din 3 grupe au rămas funcționale doar 2.  Ne  propunem micșorarea valorii contractelor și re-
tragerea sumelor contractate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__4 și 5__din 
18.01.2022__ a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA ”Iuginter-
trans”

32 21.06.2022 - 5000 - 5400

SRL ”SERVIABIL” 31 21.06.2022 -11111 -12000

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 09.06.22

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Coșcalia 
Localitate Satul Coșcalia 
IDNO 1007601005202
Adresa Satul Coșcalia ,raionul Căușeni 
Număr de telefon 024366-2-36
Număr de fax 0243662-38
E-mail oficial primariacoscalia@mail.ru
Adresa de internet coscalia.sat.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Eșanu ,079290115

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Aprovizionare cu apă potabilă și canalizare din s.Coșcalia 

,raionul Căușeni
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 29.099880,98
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:489/16
Link:

Data publicării anunțului de participare BAP Nr.69, 09.10.2016
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect 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: Fondul Național Ecologic
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

09.10.2016

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL Reindetal
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25

Data:13.10.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:29099880,98

Inclusiv TVA:4849980,90
Termen de valabilitate 31.12.22
Termen de execuție 31.12.22

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Legea nr.131 din 03.07.15 privind achizițiile publice 

,art.76.p.12]
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 achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 25.02.2019-majorarea termen de valabili-
tate pînă la 31.12.2020;

Acord adițional nr.2din 18.02.20 –ajustarea valorii contractului și 
majorarea sumei contractului de la 29099880,98la 30710801,07]

Acord adițional nr.3 din 14.10.20-majorarea termenului de vala-
bilitate a contractului pînă la 31.12.2021. Acord adițional nr.4 din 
22.11.21 de majorare a termenului contractului pînă la 31.12.22

Acord aditional nr.5 din 13.04.2022 de ajustare a contractului
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Suma totală a lucrărilor constitue conform contractului 29099880,98.Conform proceselor verbale de executare a lu-
crărilor pe parcursul anilor 2016-2021 au fost executate lucrări în sumă de 7721993,00 lei.Lurările executate țin de 
construcția rețelei de apeduct.

___________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul majorării termenului de valabilitate este insuficiența surselor financiare pe perioada unui an bugetar pentru 
valorificarea contractului de achiziții publice pe deplin.

_Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.25 din 13.10.2016  a fost încheiat acordul 
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adiţional privind majorării termenului de valabilitate pînă la 31.06.23

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Reindetal 6 09.06.22 - -
.

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _2/1637245312548_ din _21 iunie 2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chișinău, str. Romană 1
Număr de telefon 022/ 263001
Număr de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secția Achizitii Publice, 022/263130
achizitii.crepor21@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Legume și fructe sezoniere
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 600000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1637245312548
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637245312548?tab =contract- notice

Data publicării anunțului de participare 19/11/2021
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)

-

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 Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

15.12.2021

Denumirea operatorului economic ”Procriomax” S.R.L.

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01
Data: 22 decembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 448238,00
Inclusiv TVA: 501484,00

Termen de valabilitate 30 iunie 2022
Termen de execuție 30 iunie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Art. 76 al. (7) p.4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publi-
ce;

HG nr. 10 din 20.01.2021 Regulamentul cu privire la activi-
tatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice , p. 
30

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

-

Alte informații relevante Contractul se modifică prin micșorarea sumei contractului
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

In rezultatul desfășurării procedurii de achiziție prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1637245312548 privind 
achiziționarea legumelor și fructelor pentru perioada ianuarie-iunie 2022, conform necesităților,  a fost adjudecat 
contractul nr. 01 din 22 decembrie 2021 în valoare de 501484,00 lei, inclusiv TVA, ofertantului ”Procriomax” S.R.L.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La întocmirea caietului de sarcini, cantitatea de legume și fructe a fost calculate reeșind din numărul mediu de per-
soane  ce fregventează instituția, pentru servicii de reabilitare. Din motiv că fregvența a fost mai redusă, ca urmare a 
cazării persoanelor refugiate din Ucraina, Bunurile nu vor fi achiziționate în cantitățile planificate inițial.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind:

1. În pct. 3.2 din Contract sintagma 501484,00 (cinci sute unu mii patru sute optzeci și patru,00) lei se substituie 
cu sintagma 374697,07 (trei  sute șaptezeci și patru mii șase sute nouăzeci şi șapte, 07) lei;

2. Se substituie anexa nr. 1 a contractului cu anexa nr. 1 a acordului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

” P r o c r i o m a x ” 
S.R.L.

01 AA 21 iunie 
2022

-112444,86 -126786,98

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637245312548
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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. _2/07NFP_ din __20 iunie 2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chișinău, str. Romană 1
Număr de telefon 022/ 263001
Număr de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secția Achizitii Publice, 022/263130
achizitii.crepor21@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Materiale auxiliare și accesorii pentru fabricarea încăl-
țămintei

Cod CPV 18840000-9
Valoarea estimată a achiziției 750000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:

202214553 

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

Nu se aplică

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 Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat 2022

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

15 februarie 2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic OOO Med Export, Moscova, Federația Rusă
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/2022

Data: 16 februarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2908745,00 RUB/ 673374,47 MDL

Inclusiv TVA: 2908745,00 RUB/ 673374,47 MDL
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 31 decembrie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  Modificarea valorii contractului ca urmare a scăderii 
cursului de schimb valutar stabilit de B.N.M. la data achită-
rii bunurilor livrate

Temeiul juridic Art. 76 al. (7) p.4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publi-
ce;
HG nr. 10 din 20.01.2021 Regulamentul cu privire la activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice , p. 30

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

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

Ca urmare a procedurii de achiziție desfășurată la 15 februarie 2022 prin negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare nr. 007 NFP, privind achiziția materialelor auxiliare și accesoriilor pentru fabricarea încălțămin-
tei, a fost adjudecat contract de achiziții publice nr. 14/2022 operatorului economic OOO Med Export în valoare de 
2908745,00 RUB/ 673374,47 MDL. La ziua deschiderii ofertelor cursul de schimb valutar stabilit de B.N.M. constituia 
0,2315 lei/RUB.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

_La executarea contractului obiectul achiziției a rămas neschimbat. Suma contractului în valuta este neschimbată 
(2908745,00 RUB). Datorită scăderii cursului de schimb valutar suma achitată în lei  a constituit 505990,09 MDL. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
modificarea valorii contractului ca urmare a scăderii cursului de schimb valutar stabilit de B.N.M. la 
data achitării bunurilor livrate

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

OOO Med Export 2908745,00 RUB/ 

505990,09 MDL

2908745,00 RUB/ 

505990,09 MDL
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 28 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO 1009603003860
Adresa Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon 0299/2-24-48
Număr de fax -
E-mail oficial Sr.cahul.anticamera@gmail.com
Adresa de internet Spital.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Arteni Tatiana, tel.076700112, office.srcahul@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției COP 
Cod CPV Produse petroliere pentru anul 2022 (repetat III)
Valoarea estimată a achiziției 09100000-0
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

362 000,00
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640614581239

Data publicării anunțului de participare Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049355/
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)

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 Uniu-
nii Europene

Nu 

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

Nr. 4 din 13 ianuarie 2022 .   

Denumirea operatorului economic SRL Vento Retail
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:29

Data:21.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 334352,90
Inclusiv TVA: 401311,60

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LP 131/2015, art.76 și 77; Contract nr.29 din 21.01.2022, pct.8.1
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

La data 20.06.2022 SRL Vento Retail a înaintat demersul nr.177, prin care aduce la cunoștința Grupului de lucru că se 
află în imposibilitate de a-și onora obligațiunele față de contractul nr.29 din data 21.01.2022 pentru toate loturile și 
solicită rezoluțiunea din motivul creșterii prețurilor din momentul încheierii contractului și până în prezent, fapt ce 
atrage pierderi financiare colosale.

              Înainte:

Denumirea bunurilor Cantitatea şi 
unitatea de 

masură

Preţ unitar (fără 
TVA)

Preţ unitar (cu TVA) Suma fără

TVA

Suma

cu TVA

Benzină Ai 95 10 990 L 16,43 19,72 180565,70 216722,80

Motorină Euro 11 040 L 13,93 16,72 153787,20 184588,80

TOTAL 334 352,90 401 311,60

        După:

Denumirea bunurilor Cantitatea 
conform con-

tractului

Cantitatea livrată Suma realiza-
tă fără

TVA

Suma realiza-
tă cu

TVA

Suma finală 
fără

TVA nereal-
izată

Suma finală 

cu TVA nerealizată

Benzină Ai 95 10 990 L 3555 L 58408,65 70104,60 122157,05 146618,20

Motorină Euro 11 040 L 1615 L 22496,95 27002,80 131290,25 157586,00

TOTAL 80 905,60 97 107,40 253 447,30 304 204,20

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luînd ca temei demersul nr.177 din 15.06.2022 expediat de către operatorul economic SRL Vento Retail cîștigator la 
procedura de achiziție a Produse petroliere pentru anul 2022 (repetat III) nr. ocds-b3wdp1-MD-1640614581239 din 
10.01.2022, se solicită rezilierea contractului învocînd război în Ucraina, care a afectat piața produselor petroliere la 
nivel mondial și implicit la nivel local și care a atras pe lîngă majorarea prețului la produse și majorarea cheltuielilor 
de logistica, în coborare cu fixarea prețurilor de comercializare a produselor petroliere de către ANRE.

Astfel, operatorul economic prin notificare sus numită, solicită rezilierea prin încheierea unui acord adițional axîn-
du-se pe scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022, referitor la executarea contractelor de achiziții 
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publice în contextul volatilității prețurilor, în care este indicat că din cauza unei schimbări excepționale a circumstan-
țelor, atît de oneroasă, încît ar fi inechitabil de a menține sarcina operatorului economic. 

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.25 din 27 iunie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind rezoluționarea contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Vento Retail Nr.5 27.06.2022 253 447,30 304 204,20

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 INTENȚIE

Nr. MG-09/22 din 7 iulie 2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ”Moldovagaz”

IDNO 1003600005148

Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64
Numărul de telefon/fax +373 22 578 771

Adresa de e-mail ale entității contractante office@moldovagaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovagaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sîrbu Andrian, +373 22 578 018, Andrian.Sirbu@
moldovagaz.md

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

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

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Societate pe Acțiuni - Furnizarea gazelor na-
turale 

Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor/ lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specifica-
rea tehnică 

deplină 
solicitată, 
Standarde 

de referință

Valoarea esti-
mată 

1 79212100-4

Servicii privind auditul fi-
nanciar anual obligatoriu al             

SA “Moldovagaz” pentru anul 
2022, (individuale și consoli-

date)

- -

În 
conformitate 

cu 
Standardele 
Naționale de 
Contabilitate 

(SNC) 1 230 000,00

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA: 1 230 000,00

 

http://www.moldovagaz.md
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție pu-
blică/sectorială este rezer-
vat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi execu-
tat 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 criterii-
lor de selecție

Criteriul economic / tehnic 

Criteriul de atribuire aplicat Cel mai mic preț, cu respectarea condițiilor de calificare

Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor, în cazul lu-
crărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de pre-
stare, în cazul bunurilor și servicii-
lor; în cazul în care contractul este 
împărțit în loturi, aceste informa-
ții trebuie furnizate pentru fiecare 
lot.

MD 115 (0101000)

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

Durata contractului: de la 01.11.2022 pînă la 31.03.2023.

Condițiile speciale la care este 
supusă executarea contractului, 
după caz

Raportul este necesar de prezentat în limbile: română și rusă.

Limba sau limbile autorizate pen-
tru prezentarea candidaturilor 
sau a ofertelor

Română/Rusă

Data estimată pentru inițierea 
procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respec-
tive (dacă este cunoscută)

Iulie 2022     

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) 
pentru publicarea anunțului sau a 
anunțurilor de participare pentru 
contractul (contractele) la care se 
referă anunțul de intenție

Iulie 2022    
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După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor sau a cererilor de parti-
cipare 

(DA)

b) se va utiliza sistemul de comenzi 
electronice;

(NU)

 c) se va accepta facturarea electronică; (DA)

Ciclul de via-
ță scurt

d) se vor utiliza plățile electronice. (DA)

III. Alte informații:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

 din 07.07.2022

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6 
Număr de telefon 022-436-388, 022-436-357.
Număr de fax
E-mail oficial tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sorin Moraru, 022-385-466, 

moraru@termoelectrica.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea materialelor de construcție
Cod CPV 441100000-1
Valoarea estimată a achiziției 3 475 261
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21053638
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1647929843819 

Data publicării anunțului de participare 22 martie 2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse □ (Buget propriu)

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1647929843819
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1647929843819
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

12.05.2022

Denumirea operatorului economic 1.“Urban Code“SRL,

2.“Armo Beton“SRL

Nr. şi data contractelor de achiziție/acordu-
lui-cadru

1.Nr: 2022087 - “Urban Code“SRL

2.Nr: 2022084 -“Armo Beton“SRL
Data : 12.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru “Urban Code“SRL

Fără TVA: 198295,20 lei 
Inclusiv TVA: 237 954,24 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 
“Armo Beton“SRL

Fără TVA: 1 308 991,80 lei 
Inclusiv TVA: 1 570 790,16lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Pe parcursul lunilor mai - decembrie  la necesitate con-

form comenzilor, anul 2022.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea   Nr. 74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, art.82.

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

Nu

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

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea servi-
ciilor)

             S.A. ”TERMOELECTRICA” a inițiat procedura de achiziție a materialelor de construcție la data de 22.03.2022  
cu nr. 21053638 incluzînd 18 loturi cu valoarea estimativă de 3 475 261 lei fără TVA.

           1.  Achiziția lotului nr.17 capace din fontă s-a finalizat cu încheierea contractului nr.2022087 din 12 mai 2022 
cu “Urban Code“SRL în valoare de 237 954,24 lei inclusiv TVA.

                Suma totală de 237 954,24 lei, inclusiv TVA se majorează cu 35401,15 lei și va constitui 273 355,39 lei 
inclusiv TVA.

           2.  Achiziția lotului nr.18 elemente prefabricate din beton s-a finalizat cu încheierea contractului nr.2022084 
din 12 mai 2022 cu “Armo Beton“SRL în valoare de 1 570 790,16 lei inclusiv TVA., la care se aplică următoarele 
modificări:
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                Suma totală de 1 570 790,16 lei, inclusiv TVA se majorează cu 205890,00 lei  și va constitui 1 776 680,16 
lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

           1. În baza Planului de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicații din Municipiul Chișinău 
pentru anul 2022, odată cu apariția necesității de reabilitare a unui șir de obiective (conform scrisorii nr.1074 din 
31.03.2022) a apărut necesitatea achiziționării suplimentare a capacelor de fontă, respectiv a majorării contrac-
tului pentru asigurarea executării lucrărilor de reparație curentă a obiectivelor municipale.

           2. La repararea rețelelor termice a întreprinderii este imposibil de planificat materialele de construcție, 
elementele de beton etc. care vor fi necesare de schimbat, deoarece în timpul descoperirii traseielor careva 
elemente de beton sunt întregi, altele sunt deteriorate.  La lucrările de Reparație capitală a camerelor termice a 
apărut necesitatea achiziționării suplimentare a unor elemente de beton armat , care sunt strict necesare pentru 
finisarea lucrărilor demarate.

“Urban Code“SRL  Valoarea inițială a contractului 237954,24 lei inclusiv TVA; 

                             Valoarea după modificări a contractului va constitui 273355,39  lei inclusiv TVA.

“Armo Beton“SRL Valoarea inițială a contractului 1 570 790,16  lei inclusiv TVA; 

                             Valoarea după modificări a contractului va constitui 1 776 680,16 lei inclusiv TVA.

            VII.     Rezultatele examinării:

       În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție sectoriale/acordului-cadru nr.120 
din 29.06.2022 la contractele nr. 2022087 din 12.05.2022  și  nr. 2022084 din 12.05.2022  au fost încheiate acor-
durile adiţionale Nr.1 privind majorarea contractelor menționate.

Denumire operator economic
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
“Urban Code“SRL 29500,96 35401,15
“Armo Beton“SRL 171575,00 205890,00
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de evaluare/reevaluare

a imobilizărilor corporale şi terenurilor neincluse ca element de imobilizări corporale 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chişinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. 
moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partic-
ipe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cant.

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de refer-
ință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

1 71324000-
5

Servicii de evaluare/
reevaluare

a imobilizărilor corpo-
rale și terenurilor nein-
cluse ca element de 
imobilizări corporale

servicii Conform caietului de 
sarcini 4 000 000,00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 4 000 000,00

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                            Prestarea ser-
viciilor de evaluare/reevaluare se vor executa pe baza unui contract de prestări servicii cu o durată 
de 1 (un) an de zile de la data semnării şi înregistrării acestuia de către ambele parți. 

11. Termenul de valabilitate a contractului : până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contrac-
tuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cad-
rul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

          (indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a înde-
plinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anex-
at). Specificația tehnică asumată şi 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului 
anexat) Confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu



286

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5412 IULIE 2022, MARȚI

4 Actul care atestă dreptul de a presta 
serviciile de evaluare/reevaluare

Copie, confirmată prin aplicar-
ea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

5 Prezentarea personalului ce va 
realiza efectiv activitățile care fac 
obiectul contractului ce urmează a fi 
atribuit

Original sau Copie, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electron-
ice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

6 Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal

Original sau Copie, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electron-
ice și/sau semnată și ștampilată de 
către ofertant.

Obligatoriu

7 Declarație privind experiența simila-
ră în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit cu prezentarea Listei prin-
cipalelor rapoarte de evaluare ela-
borate anterior pe parcursul ultimei 
perioade de 3 ani

Original (conform anexei). Con-
firmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant. 

Concomitent se prezintă Lista 
principalelor rapoarte de evaluare 
elaborate anterior pe parcursul 
ultimei perioade de 3 ani

Obligatoriu

8 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) 
lit a) din Legea 246/2017 cu privire 
la întreprinderea de stat şi întreprin-
derea municipală.

Original, completată integral și 
confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz: - 

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preţ

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea

1 Oferta tehnică 50
2 Oferta financiară 50

Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: 16.08.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78  
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20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

21. Locul deschiderii ofertelor: Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:    Nu 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  05.07.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.07.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat şi ştampilat, însoțit de 
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scrisoarea de însoțire. Achitarea sumelor aferente contractului se va efectua integral, pentru fie-
care prestație în parte, prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului de servicii, fiind 
specificat în contract, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare după prestarea serviciului şi 
înregistrării facturii fiscale.

 

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:                                                         L.Ș.
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Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 
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        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)  şi L.Ş.
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Anexa 2

     _____________________________________ 

            ( denumirea  operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora ____________________________________                                                      

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 

_________________________________________________________________________

                                                                                                                              similare şi de indicat adresa acestora)

_________________________________________________________________________

4. Calitatea în care a participat la executarea 
contractelor________________________________________________________________
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)

- antreprenor sau antreprenor general; 
- antreprenor asociat; 
- subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluţionare: ___________
______________________________________________________________
6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,):
a) contractată - _________________________________________________________________________
b) efectiv realizată - _______________________________________________________________________
__ 
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)_________________________
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____________________
____________________________________________________
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-
verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la 
contracte:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susţine experienţa similară: ________________
_________________________________________________________

Data completării:______________

______________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________

(semnătura)  şi L.Ş.
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Anexa 3

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

  T-146/07-22 : Servicii de evaluare/reevaluare a imobilizărilor corporale şi terenurilor neincluse ca 
element de imobilizări corporale

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr Denumirea Unitatea 
de măsură Cantit.

Suma,  

fără TVA

Suma

cu  TVA

1

Servicii de evaluare/reevaluare a 
imobilizărilor corporale și terenu-
rilor neincluse ca element de 
imobilizări corporale

servicii

Total 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________
_________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,                                                                                                      

(suma în litere și în cifre)

III.Termen executare:__________________________________________________

                 (se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

______________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 4

_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 

 

Titlul achiziţiei: T-146/07-22 : Servicii de evaluare/reevaluare a imobilizărilor corporale şi 
terenurilor neincluse ca element de imobilizări corporale

 

Subsemnatul, ________________, reprezentantul legal al ______________________,
                        (numele şi prenumele)                                            (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia serviciilor de evaluare/reevaluare a imobilizărilor corporale și terenu-
rilor neincluse ca element de imobilizări corporale

                                                      

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din pro-
cedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respec-
tiv ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu 
avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării 
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu su-
biectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 
cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 
în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
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confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

Data completării _____________________________

 

Operator economic ___________________________

                                         (semnătura)

 

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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