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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 07.07.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare 
publice (IMSP) pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chiși-

nău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de 
achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile 

sistemului de sănătate

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot Cod CPV Denumire Lot
Unitatea 

de mă-
sură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referință

Valoarea esti-
mată

1 33600000-6 Acidum ibandroni-
cum 6 mg/6 ml Bucată 2550

ATC M05BA06. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
3868020,58

2 33600000-6 Acidum mycophe-
nolicum 360 mg Bucată 30

ATC L04AA06. Forma farmaceutica 
Comprimate gastrorezistente. Mod 
de administrare per os. Unitatea de 

masura comprimat.

612,94
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3 33600000-6
Acidum zoledro-
nicum 4 mg/5 ml 

sau 4 mg
Bucată 1520

ATC M05BA08. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf. sau pulb./sol. perf.. 

Mod de administrare i/v. Unitatea de 
masura fiola.

190160,76

4 33600000-6 Amphotericinum 
B 100 mg/ml Bucată 12000

ATC J02AA01. Forma farmaceutica 
suspensie orala. Mod de adminis-
trare per os. Unitatea de masura 

mililitru.

302564,01

5 33600000-6 Amphotericinum 
B 50 mg Bucată 200

ATC J02AA01. Forma farmaceutica 
Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. 

Unitatea de masura flacon.
21035,65

6 33600000-6 Anastrozolum 1 
mg Bucată 420000

ATC L02BG03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

351869,13

7 33600000-6 Asparaginasum 
10000 UI Bucată 450

ATC L01XX02. Forma farmaceutica 
Pulbere/sol.inj.. Mod de adminis-
trare i/v+i/m. Unitatea de masura 

flacon.

814704,83

8 33600000-6 Azathioprinum 50 
mg Bucată 370

ATC L04AX01. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

1796,57

9 33600000-6 Basiliximabum 20 
mg Bucată 20

ATC A04AC02. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
221035,86

10 33600000-6 Bendamustinum 
100 mg Bucată 900

ATC L01AA09. Forma farmaceutica 
pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura 

flacon.

1165976,29

11 33600000-6 Bevacizumabum 
100 mg/4 ml Bucată 93

ATC L01XC07. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
176222,71

12 33600000-6 Bevacizumabum 
400 mg/16 ml Bucată 1200

ATC L01XC07. Forma farmaceutica 
Concentrat/sol.perfuz.. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea de masura 

flacon.

4747305,76

13 33600000-6 Bicalutamidum 
150 mg Bucată 33000

ATC L02BB03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

253359,06

14 33600000-6 Bicalutamidum 
50 mg Bucată 54000

ATC L02BB03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

177209,45

15 33600000-6 Bleomycinum 15 
UI Bucată 1200

ATC L01DC01. Forma farmaceutica 
Pulbere/sol.inj.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura fiola.
375379,15

16 33600000-6 Bortezomibum 3.5 
mg Bucată 770

ATC L01XX32. Forma farmaceutica 
Pulbere/sol.inj.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
5509129,74

17 33600000-6 Calcii folinas 15 
mg Bucată 1000

ATC V03AF03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

4047,26

18 33600000-6 Calcii folinas 30 
mg/3 ml Bucată 12000

ATC V03AF03. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-

trare i/v. Unitatea de masura fiola.
303423,38
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19 33600000-6 Capecitabinum 
500 mg Bucată 552000

ATC L01BC06. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

6209962,69

20 33600000-6 Carboplatinum 
150 mg/15 ml Bucată 13000

ATC L01XA02. Forma farmaceutica 
Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod 

de administrare i/v. Unitatea de ma-
sura flacon.

4238685,87

21 33600000-6 Chlorambucilum 
2 mg Bucată 25200

ATC L01AA02. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

178994,30

22 33600000-6 Cisplatinum 50 
mg/50 ml Bucată 11000

ATC L01XA01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod 

de administrare i/v. Unitatea de ma-
sura flacon.

1749138,80

23 33600000-6 Cladribinum 1 mg/
ml 10 ml Bucată 15

ATC L04AA40. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
50590,80

24 33600000-6 Cyclophosphami-
dum 200 mg Bucată 42600

ATC L01AA01. Forma farmaceutica 
Pulbere/sol.inj.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
678877,95

25 33600000-6 Cyclosporinum 25 
mg Bucată 50

ATC L04AD01. Forma farmaceutica 
Capsule moi. Mod de administrare 

per os. Unitatea de masura capsula.
235,55

26 33600000-6 Cyclosporinum 50 
mg Bucată 15300

ATC L04AD01. Forma farmaceutica 
Capsule moi. Mod de administrare 

per os. Unitatea de masura capsula.
134682,83

27 33600000-6 Cyproteronum 50 
mg Bucată 130000

ATC G03HA01. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

883396,31

28 33600000-6 Cytarabinum 100 
mg/5 ml Bucată 2800

ATC L01BC01. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de 

administrare s/cutan,i/v. Unitatea de 
masura flacon.

94152,22

29 33600000-6 Cytarabinum 1000 
mg/10-20 ml Bucată 320

ATC L01BC01. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-
trare s/cutan,i/v. Unitatea de masura 

flacon.

52947,28

30 33600000-6 Dacarbazinum 200 
mg Bucată 3000

ATC L01AX04. Forma farmaceutica 
pulb./sol.inj./perf.. Mod de adminis-
trare i/v. Unitatea de masura flacon.

358675,28

31 33600000-6 Dactinomycinum 
0,5 mg/ml 1ml Bucată 70

ATC L01DA01. Forma farmaceutica 
Sol. inj./perf.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura fiola.
13462,82

32 33600000-6 Decitabinum 50 
mg Bucată 300

ATC L01BC08. Forma farmaceutica 
pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura 

flacon.

2607787,10

33 33600000-6 Deflazacortum 
22,75 mg / ml Bucată 390

ATC H02AB13. Forma farmaceutica 
picaturi orale, suspensie. Mod de 
administrare per os. Unitatea de 

masura mililitru.

9434,03

34 33600000-6 Deflazacortum 30 
mg Bucată 1360

ATC H02AB13. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

38293,27
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35 33600000-6 Deflazacortum 6 
mg Bucată 900

ATC H02AB13. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

8539,93

36 33600000-6

Dexpanthenol + 
Chlorhexidinum 
bigluconat/Dex-
panthenolum + 
Chlorhexidinum 

dihydrochloridum 
50-52.5 mg+5-8.02 

mg/g 30 g

Bucată 25
ATC D08AC52. Forma farmaceutica 

Crema. Mod de administrare extern. 
Unitatea de masura tub.

2298,24

37 33600000-6 Docetaxelum 20 
mg/ml 1 ml Bucată 1000

ATC L01CD02. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
131617,03

38 33600000-6 Docetaxelum 80 
mg/flacon Bucată 2500

ATC L01CD02. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
329042,56

39 33600000-6
Doxorubicini 

hydrochloridum 
10 mg

Bucată 42000
ATC L01DB01. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
771052,36

40 33600000-6
Doxorubicini 

hydrochloridum 
50 mg

Bucată 2030
ATC L01DB01. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
187140,99

41 33600000-6 Doxorubicinum 2 
mg/ml 10 ml Bucată 110

ATC L01DB01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
849954,65

42 33600000-6 Epirubicinum 10 
mg Bucată 11030

ATC L01DB03. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
623098,61

43 33600000-6
Erlotinibum 

hydrochloridum 
150 mg

Bucată 8100

ATC L01XE03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

7879821,45

44 33600000-6 Etoposidum 100 
mg/5 ml Bucată 9000

ATC L01CB01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura fiola.
296462,09

45 33600000-6 Filgrastimum 300 
mcg/0.5 ml Bucată 3020

ATC L03AA02. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila ser. preump.. Mod 
de administrare s/cutan,i/v. Unitatea 

de masura seringa preumpluta.

889167,47

46 33600000-6 Fludarabinum 50 
mg - 10 ml Bucată 200

ATC L01BB05. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
242835,84

47 33600000-6 Fluorouracilum 
5% 5 ml Bucată 42780

ATC L01BC02. Forma farmaceutica 
Sol. inj./perf.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
662748,92

48 33600000-6 Gemcitabinum 
1000 mg Bucată 5200

ATC L01BC05. Forma farmaceutica 
Pulbere/sol.perfuz.. Mod de ad-

ministrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.

1251178,21

49 33600000-6
Hydroxycarbami-
dum/Hydroxycar-
bamide 500 mg

Bucată 300000
ATC L01XX05. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
364253,76

50 33600000-6 Ibrutinibum 140 
mg Bucată 5850

ATC L01XE27. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
8118330,57
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51 33600000-6 Idarubicinum 5 
mg Bucată 80

ATC L01DB06. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
249149,57

52 33600000-6 Ifosfamidum 1000 
mg Bucată 3500

ATC L01AA06. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
336123,48

53 33600000-6 Ifosfamidum 500 
mg Bucată 100

ATC L01AA06. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
7436,85

54 33600000-6

Immunoglobuli-
num humanum 

antihepaticum (pu 
terapia post-tran-

splant) 2000 UI 
40 ml

Bucată 100

ATC J06BB04. Forma farmaceutica 
Solutie perfuzabila. Mod de ad-

ministrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.

2912087,39

55 33600000-6 Interferonum al-
fa-2a 3 MUI/0.5 ML Bucată 10000

ATC L03AB04. Forma farmaceutica 
Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod 
de administrare s/cutan. Unitatea de 

masura seringa preumpluta.

1565616,62

56 33600000-6 Irinotecanum 100 
mg/5 ml Bucată 4000

ATC L01XX19. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
2787755,44

57 33600000-6 Lamivudinum 100 
mg Bucată 100

ATC J05AF05. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

1111,78

58 33600000-6 Leuprorelinum 
3.75 mg Bucată 600

ATC L02AE02. Forma farmaceutica 
Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj. 
sau Sol. inj.. Mod de administrare s/
cutan. Unitatea de masura seringa 

preumpluta/flacon.

644729,16

59 33600000-6

Lidocaini hydro-
chloridum + 

Chlorhexidini 
hydrochloridum 
20 mg/0,5 mg/g 

12,5 g

Bucată 4760
ATC N01BB52. Forma farmaceutica 
Gel. Mod de administrare extern. 

Unitatea de masura tub.
128979,55

60 33600000-6 Lomustinum 40 
mg Bucată 1600

ATC L01AD02. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
73239,29

61 33600000-6 Mercaptopurinum 
50 mg Bucată 20000

ATC L01BB02. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

95191,65

62 33600000-6 Mesnum 
400mg/4ml Bucată 10500

ATC V03AF01. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-

trare i/v. Unitatea de masura fiola.
206149,42

63 33600000-6 Methotrexatum 
500 mg/5 ml Bucată 1000

ATC L01BA01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura fiola.
111250,63

64 33600000-6

Methoxy 
polyethylene 

glycol-epoetin 
beta 50 mcg/0.3 

ml

Bucată 50

ATC B03XA03. Forma farmaceutica 
Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod 
de administrare s/cutan,i/v. Unitatea 

de masura seringa preumpluta.

85459,01

65 33600000-6 Mitomycinum 20 
mg Bucată 120

ATC L01DC03. Forma farmaceutica 
Pulb./sol. inj.. Mod de administrare 

i/v. Unitatea de masura flacon.
73357,06
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66 33600000-6 Mitoxantronum 20 
mg/10 ml Bucată 120

ATC L01DB07. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
170389,81

67 33600000-6 Mycophenolate 
mofetil 500 mg Bucată 100

ATC L04AA06. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

2446,91

68 33600000-6 Ondansetronum 
8 mg Bucată 42000

ATC A04AA01. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

214842,26

69 33600000-6 Oxaliplatinum 100 
mg Bucată 6000

ATC L01XA03. Forma farmaceutica 
pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de 
administrare i/v. Unitatea de masura 

flacon.

1102925,98

70 33600000-6 Paclitaxelum 100 
mg/16.7 ml Bucată 500

ATC L01CD01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
147219,23

71 33600000-6 Paclitaxelum 260 
mg/43.34 ml Bucată 5600

ATC L01CD01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
20013543,75

72 33600000-6 Paclitaxelum 6 
mg/ml 5 ml Bucată 500

ATC L01CD01. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
189001,61

73 33600000-6 Pegaspargase 
750UI/ml 5ml Bucată 20

ATC L01XX24. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-

trare i/v+i/m. Unitatea de masura 
flacon.

221472,13

74 33600000-6 Pertuzumabum 30 
mg/ml 14 ml Bucată 350

ATC L01XC13. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
12708024,78

75 33600000-6 Prednisolonum 
0.5% 10 g Bucată 110

ATC D07AA03. Forma farmaceutica 
Unguent. Mod de administrare ex-

tern. Unitatea de masura tub.
1218,09

76 33600000-6 Procarbazinum 50 
mg Bucată 5000

ATC L01XB01. Forma farmaceutica 
Comprimate/Capsule. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea de masura 

bucata.

74368,48

77 33600000-6 Rituximabum 100 
mg/10 ml Bucată 3000

ATC L01XC02. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
1722436,64

78 33600000-6 Rituximabum 500 
mg/50 ml Bucată 1510

ATC L01XC02. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
3756825,69

79 33600000-6 Sirolimus 1 mg/ml Bucată 300
ATC L04AA10. Forma farmaceutica 
Solutie orala. Mod de administrare 

per os. Unitatea de masura mililitru.
214724,22

80 33600000-6 Sorafenibum 200 
mg Bucată 43600

ATC L01XE05. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

583643,80

81 33600000-6 Tacrolimus 0.5 mg Bucată 700
ATC L04AD02. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
5134,26

82 33600000-6 Tacrolimus 1 mg Bucată 1500
ATC L04AD02. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
23239,56
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83 33600000-6 Tacrolimus 5 mg Bucată 200
ATC L04AD02. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
14647,14

84 33600000-6 Tamoxifenum 20 
mg Bucată 300000

ATC L02BA01. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

364253,76

85 33600000-6 Tegafurum 400 
mg Bucată 12000

ATC L01BC03. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
183929,26

86 33600000-6 Temozolomidum 
100 mg Bucată 800

ATC L01AX03. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
116910,89

87 33600000-6 Temozolomidum 
20 mg Bucată 400

ATC L01AX03. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
26648,81

88 33600000-6 Temozolomidum 
250 mg Bucată 1200

ATC L01AX03. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
232614,88

89 33600000-6 Temozolomidum 
5 mg Bucată 400

ATC L01AX03. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
12880,01

90 33600000-6 Thalidomidum 
100 mg Bucată 10500

ATC L04AX02. Forma farmaceutica 
Comprimate/Capsule. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea de masura 

bucata.

78086,90

91 33600000-6 Tioguaninum 40 
mg Bucată 1000

ATC L01BB03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

48922,43

92 33600000-6 Topotecanum 4 
mg sau 4 mg/4 ml Bucată 600

ATC L01XX17. Forma farmaceutica 
Pulb./Conc./sol. perf. sau Conc./sol. 

perf.. Mod de administrare i/v. Unita-
tea de masura flacon.

241172,68

93 33600000-6 Trastuzumabum 
150 mg Bucată 12500

ATC L01XC03. Forma farmaceutica 
pulb./conc./sol.perf.. Mod de ad-

ministrare i/v. Unitatea de masura 
flacon.

19983325,25

94 33600000-6 Trastuzumabum 
600 mg/5 ml Bucată 200

ATC L01XC03. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-

trare s/cutan. Unitatea de masura 
flacon.

5548147,24

95 33600000-6 Tretioninum 10 
mg Bucată 10500

ATC L01XX14. Forma farmaceutica 
Capsule. Mod de administrare per 

os. Unitatea de masura capsula.
263446,19

96 33600000-6 Valganciclovirum 
450 mg Bucată 400

ATC J05AB14. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

106170,39

97 33600000-6 Vemurafenib 240 
mg Bucată 42112

ATC L01XE15. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

23587597,30

98 33600000-6 Vinblastinum 10 
mg Bucată 1200

ATC L01CA01. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-
trare i/v. Unitatea de masura flacon.

99951,23

99 33600000-6 Vincristinum 1 
mg/1 ml Bucată 4200

ATC L01CA02. Forma farmaceutica 
Solutie injectabila. Mod de adminis-

trare i/v. Unitatea de masura fiola.
74963,42
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100 33600000-6 Vinorelbinum 50 
mg/5 ml Bucată 1500

ATC L01CA04. Forma farmaceutica 
Conc./sol. perf.. Mod de administra-

re i/v. Unitatea de masura flacon.
704927,65

101 33600000-6 Voriconazolum 
200 mg Bucată 470

ATC J02AC03. Forma farmaceutica 
Comprimate. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura compri-

mat.

91199,22

          Total: 160599601,70

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

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

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără 
TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Alte informații:

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

07.07.2022

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

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

DA □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestații-
lor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 66/22 din  12 iulie  2022  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828332
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Victoria Meteoglo,

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

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

v.meteoglo@procuratura.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)

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

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

1.

30
20

00
00

-1

   Tehnică de calcul buc.    Tehnică de calcul
 

2 665 000,00

2 665 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu P
Da □

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

Nu P
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Preţul cel mai scăzut                     

mailto:proc-gen@procuratura.md
http://www.procuratura.md
mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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II. Alte informații:

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

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 P

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  12 iulie  2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Chircăieștii Noi
IDNO 1007601005213
Adresa c.Chircăieștii Noi,str.Ștefan cel Mare și Sfînt 44
Numărul de telefon/fax 024394236
Adresa de e-mail a autorității contractante primchirc_noi@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante Nu este
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rața Elena 067264970

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

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

 e.rata@inbox.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Locală nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-

viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45233142-6

Reparația curentă a străzi-
lor din s.Chircăieștii Noi și 

Baurci a comunei Chircăieș-
tii Noi,raionul Căușeni

lucrări Conform caietului de sar-
cini

666 969,54

n
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 mic preț,corespunderea   

           cerințelor solicitate
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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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _1COP____din__11.07.2022___ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.17-Rezina
IDNO 1007601000942
Adresa Or.Rezina str.Nistreană 1
Numărul de telefon/fax 025425560
Adresa de e-mail a autorității contractante p17achizitii@anp.gov.md

p17.logistica@penitenciar.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante p17achizitii@anp.gov.md

p17.logistica@penitenciar.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mărgineanu Irina 

margineanu_86@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA “RSAP”

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate subdiviziune din cadrul Administrației Naționale 
a Penitenciarelor

II. Informații despre obiectul achiziției:

COD CPV: 50800000-3

      Servicii de reparare a cazanelor THERMOSTAL EN 900  a.f. 2010 (pe gaze naturale)                   puterea 
nominală(kw)-1044
Nr.d/o Denumirea serviciilor Cerințe minime față 

de prestator
U.M. Cantitatea Suma 

totală 
estimativă 
fără TVA

mailto:p17achizitii@anp.gov.md
mailto:p17.logistica@penitenciar.gov.md
mailto:p17.logistica@penitenciar.gov.md
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1. Servicii de dezasamblare a cazanului + 
piese +accesorii

P r e s t a t o r u l 
va presta serviciile 
cu următoarele 
materiale /piese/
accesorii/ necesare:
-Țeavă Dc 76x4,0mm;

-Foaie de metal, 
09G2S, h=8,0mm;

-Electrozi de sudură;

-Oxigen tehnic;

-Disc de tăiere și 
șlefuire;

-Sodă calcinată 
(NA2CO3).

 

buc.

   

    

    2 184666,66

2. Servicii de demontare a șemineului+ 
piese +accesorii

3. Servicii de demontare a plăcii de grilaj 
frontale și posterioare a cazanului+ 
piese +accesorii

4. Servicii de demontare a țevilor din 
cazan+ piese +accesorii

5. Confecționarea plăcii de grilaj frontale și 
posterioare+ piese +accesorii

6. Servicii de montarea plăcii de grilaj 
frontale și posterioare+ piese +accesorii

7. Servicii de tăierea și sudarea țevilor+ 
piese +accesorii

8. Servicii de montare a șemineului prin 
sudare+ piese +accesorii

9. Servicii de asamblarea cazanului+ piese 
+accesorii

10. Servicii de reparare a robinetului de 
oțel+ piese +accesorii

11. Servicii de reparare a programatorului 
arzătoruli+ piese +accesorii

12. Servicii de reparare a  sistemului de 
aprindere și control al flăcării+ piese 
+accesorii

13. Servicii de spălare a cazanului cu 
carbonat de sodiu+ piese +accesorii

14. Servicii de încercări de regim și reglare a 
cazanelor+ piese +accesorii

       Servicii de reparare a cazanelor ERENSAN ( pe combustibil solid) Puterea nominală(kw)-600000Kcal/h
Nr.d/o Denumirea serviciilor Cerințe minime față de 

prestator
U.M. Cantitatea Suma 

totală 
estimativă 
fără TVA

1. Servicii de dezasamblarea 
cazanului piese +accesorii

 Prestatorul va presta 
serviciile cu următoarele 
materiale /piese/accesorii/ 
necesare:
-Țeavă Dc 76x4,0mm;

-Foaie de metal, 09G2S, 
h=8,0mm;

-Electrozi de sudură;

-Oxigen tehnic;

-Disc de tăiere și șlefuire;

-Sodă calcinată (NA2CO3).

 

  

buc.

       

       

      

      1

  

41583,33

2. Servicii de demontarea 
șemineului+ piese +accesorii

3. Servicii de demontarea 
robinetelor “fluture” + piese 
+accesorii

4. Servicii de demontare a 
robinetelor cu bilă+ piese 
+accesorii

5. Servicii de demontare a 
robinetelor cu sertar+ piese 
+accesorii

6. Servicii de demontare a țevilor 
din cazan+ piese +accesorii

7. Servicii de tăierea și sudarea 
țevilor+ piese +accesorii

8. Servicii de montarea șemineului 
prin sudare+ piese +accesorii

9. Servicii de asamblare a 
cazanului+ piese +accesorii

10. Servicii de reparație a 
robinetului de oțel+ piese 
+accesorii

11. Servicii de confecționare a 
flanșei de curățare a cazaului+ 
piese +accesorii

12. Servicii de spălarea chimică 
a cazanului cu HCl+ piese 
+accesorii

13. Servicii de spălarea cazanului 
cu carbonat de sodiu+ piese 
+accesorii
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Total  226250,00
       În prețul propus, să fie incluse serviciile de transport, piesele,  materiale și accesoriile necesare, care urmează a 
fi utilizate pentru lichidarea defecțiunilor tehnice.

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

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

Nu 

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

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele 
de prestare solicitate, atribuite în Documentația 
Standard care vor fi publicate în SIA” RSAP”.

IV. Alte informații:

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

12.07.2022-13.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 1.cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de 
prestare solicitate.

2. licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Tipul procedurii COP

Garanția de bună execuție 5% din suma contractului(în 
cazul semnării contractului).

Termen de valabilitate a garanției de bună execuție 
să fie valabilă pînă la data de 31.12.2022.

Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului 
nr.17-Rezina.

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr 01 din 13 iulie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Căinari
IDNO 1007601003817
Adresa Str.C.Negraia,8  or.Căinari, rl.Căușeni
Numărul de telefon/fax 0-243-3-22-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante apl@primariacainari.md

primariacainari@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Maria Ghelan tel.076060950
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

apl@primariacainari.md
primariacainari@mail.ru

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

APL de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 4520000-9

Reabilitarea 
și extinderea 
sistemului de 

apeduct în orașul 
Căinari, r-nul 

Căuțeni pentru 
zona I. Sectorul II

Deviz de 
cheltuieli

Reabilitarea și extinderea a 13 
km rețele de apă, reabilitarea 
rezervorului și conectarea 
consumatorilor

7893933-00

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

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

Nu □
Da X

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

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Preț cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

14.08.2022

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

mailto:apl@primariacainari.md
mailto:apl@primariacainari.md
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


20

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE   
Nr. 02 din 09.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

IDNO 1003602150662
Adresa MD3100, Republica Moldova, or. Bălţi, strada 

Iurie Gagarin, 114
Numărul de telefon/fax 023124321
Adresa de e-mail a autorității contractante imsp_sp@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante imspspbalti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Eugenia Albot, tel. 079607995, e-mail eurotaru@

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)

informaţia se va plasa în  SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție medico-sanitară publică. Activitate- 
asistență medicală

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 Echipamente in-
dustriale

2

cazane eficiente energetic pentru 
centrală termică autonomă ( cu 
lucrări de demontare-montare,a-
justări și reparație curentă aferentă 
lucrărilor)  

1,83 mln

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 Corespunderea bunurilor parametrilor  solicitați,

 Experiență în domeniu  minim 3 ani,
Prețul ofertei  cel mai mic pentru întregul lot,

mailto:imsp_sp@ms.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

09.07.2022

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. 03 din 12 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Peresecina
IDNO 1007601003356
Adresa s. Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57
Numărul de telefon/fax 023547238 / 023547236
Adresa de e-mail ale autorității contractante prim.peresecina@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Iurcu Maria
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)

prim.peresecina@gmail.com

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)

Administrație Publică Locală

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)

45260000-7

renovarea 
acoperișului la 
blocul C al L/T 
Al. Donici

1

renovarea 
acoperișului la 
blocul C al L/T 
Al. Donici

2 500 000,00

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea tuturor 
cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Trimestrul III / IV 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu x

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. 01 din  13 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Băhrinești
IDNO 1007601008513
Adresa rl. Florești, s. Băhrinești 
Numărul de telefon/fax 025045486
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.bahrinesti@mail.ru 
Adresa de internet ale autorității contractante primariabahrinesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Munteanu Lilia, 0250454860

Covalenco Victor 069832003
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 77231600-4

Servicii de împă-
durire a terenuri-
lor degradate pe 

suprafața de 20 ha

Conform 
caietului 
de sarcini

Licitație Publică

1069401,9
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 X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

mailto:primaria.bahrinesti@mail.ru
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Alte informații:

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

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 x

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. 21  din  11.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
IDNO 1013601000082
Adresa mun.Chișinău , str. Kogălniceanu, 63
Numărul de telefon/fax 022-26-46-48/022-29-47-30
Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ansa.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://ansa.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Prisacari Iuliana

022-26-46-48

iuliana.fulea@ansa.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

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

iuliana.fulea@ansa.gov.md

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă 
de implementarea politicii statului în domeniul de reglemen-
tare și control pentru siguranţa alimentelor și în domeniul sa-
nitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor și carantinei 
fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, 
produselor alimentare și a hranei pentru animale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/serviciilor/

lucrărilor solici-
tate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea esti-
mată fără TVA 
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

33100000-1 Bonete medicale 
de unică folos-
ință

buc. 3000 Bonete de unică folosinţă, material nețe-
sut care să permită circulația ușoară a 
aerului (polipropilena). Dotate cu elastic 
proba de întindere min. 60 cm, ambalate 
max. câte 100 bucăți. Greutatea unității 
nu mai puțin de 3,8 g, culoare albă

1500,00

33100000-1 Halat de unică 
folosință pe bu-
toane

buc. 2000 Halat medical de unică folosință, pe bu-
toane, cu elastic la mîneci. Non țesut, po-
lipropilen. (XL-XXL)

28000,00

33100000-1 Halat alb buc. 100 Halat alb cu mânecă lungă, clasică. Gu-
ler rever. Închidere cu nasturi, buzunare 
exterioare. Sintetic și bumbac.  Mărimi  
XL-XXL.

10800,00

mailto:info@ansa.gov.md
http://ansa.gov.md/
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
http://www.achizitii.md
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33100000-1 Flacoane ste-
rile cu gât larg 
pentru probe de 
apă

buc. 3000 Flacoane din plastic destinat produse-
lor alimentare, cu capac, Sterile. Volum 
- 1000 ml, cu etichetă pentru înscrierea 
informației.

60000,00

33100000-1 Recipiente sterile 
din plastic, cu 
capac.

buc. 7400 Recipiente sterile pentru prelevarea 
probelor de alimente și lichide  500 
ml, din plastic, cu capac, cu închidere 
etanșă. Volum: 0,5 - 0,6 litri, 

Analog: https://accesoriilaborator.com/
recipient-plastic-cu-capac-25-ml/165.
htm#

133200,00

33100000-1 Recipiente ne-
sterile pentru 
prelevare probe  
lichide, din plas-
tic, 500ml

buc. 1000 Recipiente nesterile pentru prelevare 
probe  lichide, din plastic, cu capac, cu 
închidere etanșă, 500ml

13500,00

33100000-1 Sticle din plastic buc. 500 Sticle din plastic cu capac, sterile, volum 
1-2 litri

2000,00

33100000-1 Cratiță buc. 10 Cratiță din inox cu capac inclus din sticlă 
termo rezistentă  pentru gătit  (volum 
4-5 litri)

4000,00

33100000-1 Platou din inox buc. 10 Platou din inox, cu borduri, dimensiuni - 
60cmx60cm

5000,00

33100000-1
Scafă din inox buc. 10 Scafă din inox cu mîner, capacitate max 

1 litru
1500,00

33100000-1 Deschizător de 
conserve

buc. 10 Deschizător de conserve manual. Mate-
rial - oțel inoxidabil.

900,00

33100000-1 Ferestrău din 
inox

buc. 5 Ferestrău chirurgical pentru tăierea oa-
selor. Material - inox. Lungimea lamei – 
15-30 cm., tip tablă.

4250,00

33100000-1 Cuțit din inox buc. 60 Cuțit din inox pentru prelevarea pro-
belor, dimensiuni: lama 21,0 cm. Mâner 
mat. Material - oțel inoxidabil rezistent 
la sterilizarea cu abur sub presiune (au-
toclav) sau sterilizare cu căldură uscată 
(pupinel) cît și la prelucrarea chimică.

15000,00

33100000-1 Clește de bucătă-
rie pentru prele-
vare probe

buc. 38 Clește de bucătărie pentru prelevarea 
probelor. Material - metal inoxidabil, 
lungimea - 25-30cm.

2280,00

33100000-1 Topor buc. 5 Topor forjat 800g; material: cap-otel, 
miner - lemn.

750,00

33100000-1 Clește pentru 
îndepătarea sig-
iliului

buc. 5 Lamă din oțel, lungime - 450 mm, brațe 
tubulare cu mînere cauciucate pentru 
aderență sporită

2250,00

33100000-1 Foarfecă buc. 40 Foarfecă chirurgicale curbate pe vertical 
(vertical încovoiate), vârfuri boante, din 
inox. Lungime max. 200 mm.

3600,00

33100000-1 Sondă de prele-
vare a probei, din 
inox.

buc. 38 Sondă din material – inox  ; Lungimea = 
1,6 m;      Nr. de orificii – 8

Masa  - 2,2 kg ; Greutatea probei prele-
vate – 950 g ; Diametrul extern al tevei – 
50 mm ; Diametrul intern al tevei – 41 mm

76000,00

https://accesoriilaborator.com/recipient-plastic-cu-capac-25-ml/165.htm
https://accesoriilaborator.com/recipient-plastic-cu-capac-25-ml/165.htm
https://accesoriilaborator.com/recipient-plastic-cu-capac-25-ml/165.htm
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33100000-1 Cuțite din plastic 
sterile

buc. 2000 Material - plastic alimentar, rezistent la 
temperaturi înalte, lungimea - 15-20cm, 
ambalate individual în ambalat steril.

15000,00

33100000-1 Linguri din plas-
tic sterile

buc. 2000 Material- plastic alimentar, sterile, rezis-
tent la temperaturi înalte, lungimea 15-
20 cm, capacitatea 30-35 g. Ambalate 
individual în ambalaj steril.

15000,00

33100000-1 Pungi din hârtie 
50x70cm, cu 
abrevierea ANSA

buc. 2000 Pungi din hârtie 50x70cm, cu abrevierea 
ANSA

34000,00

33100000-1 Pungi sterile 
200*300 mm

buc. 2000 Pungi din polipropilenă sterile, autosi-
gilante, densitatea min. 70 microni, cu 
dimensiunea 200 x 300 mm.

40000,00

33100000-1 Pungi sterile 
300*400 mm

buc. 2000 Pungi din polipropilenă sterile, autosi-
gilante, densitatea min. 70 microni, cu 
dimensiunea 300 x 400 mm.

50000,00

33100000-1 Sac polietilenă 
cu logou ANSA, 
40x60 cm

buc. 14000 Dimensiuni 40x60 cm, Densitatea 110 
microni, cu logo ANSA, (pentru prele-
varea probelor)

54600,00

33100000-1 Sigilii masă plas-
tică

buc. 9000 Sigiliu din masă plastică cu element de 
blocare (niplu de oțel) incorporat, di-
mensiune cablu 35-40cm, cu abrevierea 
ANSA și numerotare.

13500,00

33100000-1 Sigilii metal buc. 7000 Sigilii din metal, cu element de blocare 
incorporat, lungimea șnur 30-40cm, cu 
abrevierea ANSA și numerotare

17500,00

33100000-1 Benzi etichete 
autocolante

buc. 300 Benzi, etichete autocolante în rulou, 
albe, 75x50mm

120,00

33100000-1 Calibru universal 
65-135 mm

buc. 38 Calibru universal cu diametrul de la 65-
135 mm

21660,00

33100000-1 Calibru universal 
20-100 mm

buc. 38 Calibru universal cu diametrul de la 20-
100 mm

20900,00

33100000-1 Ladă frigorifică buc. 30 Ladă frigorifică portabilă, volum – 30-40 
l cu elemente de răcire.

10500,00

33100000-1 Seturi pentru 
prelevarea pro-
belor de sanitație

buc. 8000 Eco-eprubete din plastic cu fund rotund, 
dop și cu tijă plastic, sterile, cu mediu 
Amies, pentru transportarea probelor de 
sanitație. Dimensiuni: 16mm x 100mm. 
Sterilizate prin iradiere. Tija de plastic și 
vârf de vâscoză. Volum - 10ml. Amb. cu-
tie cu 100buc.

21200,00



29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

33100000-1 Binocular buc. 10 ST-45-2L 20X-40X BINO STEREO Cap:

- Binocular, înclinat la 30°, oculare rota-
tive 360°.

Oculare:

- WF 10x / 20mm

Tuburi: 

- Cvadruplu.

Obiective:

- HC (contrast ridicat) 4x, 10x, 40x, 100x.

Etapă:

- Dublu strat, 125 × 116 mm, interval de 
mișcare 76 × 30 mm.

Focusarea:

- Coaxial gros și fin, limita la oprire

Condensator:

- N.A. 1.2, diafragmă iris, focusabilă

Iluminare:

- 1W X-LED1, control manual al luminii.

56670,00

33100000-1 Lupă (de frunte) 
cu iluminare

buc. 38 Lentile flexibile cu combinație de mărire. 
Dispozitiv de lumină LED detașabil. Gra-
dul de înclinare de lumină LED este re-
glabilă. Șurub pentru a regla gradul de 
înclinare a obiectivului în timpul purtării. 
Cureaua poate fi ajustată.

22192,00

33100000-1 Cîntar electronic 
de masă

buc. 38 Capacitatea maximă de cîntărire 10kg; 
cu display, precizia de cîntărire 1 gr

4560,00
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33100000-1 Termometru/
Pirometru digital, 
noncontact.

De la -30 ° C la + 
380 ° C

buc. 53 Diapazonul temperaturilor măsurate: de 
la -30 ° C la + 380 ° C; Precizie:  ± 2 ° C; 
Rezoluția: 0,1 grade Celsius; Lungimea de 
undă: 8-14 micrometri; Raport Distanță: 
Spot (D:S) 12:16; Timpul de răspuns: 
500ms (0,5 secunde); Cu iluminare ecran 
(ce permite vizualizarea temperaturii și 
pe timp de noapte); Localizare a punct-
ului de măsură cu laser; Realizat într-un 
corp ușor și durabil, în formă de „pistol”, 
datorită căruia  termometru/piromet-
ru se află confortabil în mână în timpul 
funcționării, iar tot controlul procesului 
de măsurare poate fi efectuat cu o sin-
gură mână. Marcaj CE, certificat CE.

42400,00

33100000-1 Termometru 
digital pentru 
masurarea tem-
peraturii interne 
a produselor ali-
mentare.

buc. 45 Termometru digital cu sondă pentru ma-
surarea temperaturii interne a produse-
lor alimentare.

Temperatura variabila intre -20°C si 
250°C

Afisaj temperatura in grade Celsius; Lun-
gime sonda: 12 cm

Marcaj CE, certificat CE.

9000,00

33100000-1 pH-metru buc. 5 pH metru pentru alimente pentru a 
măsura pH-ul probelor semi-solide cu 
umiditate minimă, de exemplu brânză, 
fructe, legume, carne, cârnați, piele etc. 
Domeniul de măsurare PH: 0,00 – 14,00. 
Temperatura de lucru: 0-50 ° C.  Precizie: 
± 0,2pH, ± 0,1pH (la 20 ° C). Dimensiuni: 
175 × 51 × 25 mm.

Marcaj CE, certificat CE.

3750,00

33100000-1 Stetoscop buc. 10 Stetoscop echipat cu o membrană, care 
permite de ascultat frecvențe înalte și 
joase. Caracteristici: capacitate ridicată 
acustică; izolarea moale pentru urechi; 
un singur tub; membrane dublufrecven-
țe; diametru diafragmei  - 4,7 cm; rama 
nu produce senzația de frig; min 1 an 
garanție.

1700,00

33100000-1 Dezinfectant buc. 70 Dezinfectant cu pulverizator, utilizat 
pentru suprafețelor din oțel (inox), amb. 
1 litru (1 buc=1 litru). Deținător al  Cer-
tificatului de înregistrare de stat/vizare 
sanitară al produsului biocid.

7000,00
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33100000-1 Trusă medicală 
complexă

buc. 5 Trusă medicală complexă 900,00

33100000-1 Stingător buc. 20 Stingător de incendiu OP-5, tipul 
încărcăturii – pulbere.

4000,00

33100000-1 Lanternă cu acu-
mulator

buc. 5 Lanternă cu mîner, cu acumulator cu ba-
terie încorporată și un încărcător încor-
porat cu un cablu de alimentare inclus. 
Material - plastic.

1000,00

33100000-1 Mașină de găurit 
cu acumulator

buc. 5 Mașină de găurit dotată cu două acumu-
latoare, pentru a fi folosităatât cu bur-
ghie pentru găurit cât și cu biți pentru 
înșurubat, cu mîner de cauciuc. Număr 
minim de rotații pe minut este de 1300 
rpm.

3000,00

Valoarea estimativă totală (fără TVA) 834 682,00

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

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

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 Prețul cel mai scăzut

III. Alte informații:

                                                                                                 

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

18.07.2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Alte informații relevante livrarea bunurilor se efectuează de 
către vânzător, (inclusiv descărcarea 
si depozitarea), la depozitul situat pe 
adreesa: str. Murelor,3.

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

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr.91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii electronice se poate realiza prin htt-
ps://msign.gov.md

https://msign.gov.md
https://msign.gov.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 22 din 16.06.2022      

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulan-
ta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante şi obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu se aplică

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

Obiectul de achiziție Dezinfectați

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652265925223
Data publicării: 11.05.2022
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1652265925223

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R 

mailto:cnamup@ambulanta.md
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Nr. oferte primite

Total: 11
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 11

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. 28 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire Dezmed-CV SRL
IDNO 1008600056835
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Chișinău, str. Stradela 1 caucaz 8;  Email: 
dez_2004@mail.ru; Tel.: 069519995, 022446325

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

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:

Nr./ 
lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM Canti

tatea
Nr. şi data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1

Dezinfectant pentru dezinfec-
tarea și curățarea suprafețelor 
(Diclorizocianurat de sodiu) (am-
balaj ≤ 1 kg)

33631600-8 litri 1100000 nr. 26 din 
16.06.2022 148500,00

Denumire Ecochim-Grup SRL
IDNO 1016604001988
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: or. Otaci, str. Voitovici, 21;  Email: ecochim.
trade@gmail.com; Tel.: 069531000

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

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:
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Nr./ lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM Canti
tatea

Nr. şi data 
contractului Suma, inclusiv TVA

2

Dezinfectant pentu dez-
infecţia rapida pentru 
suprafețele cu semnifi-
cație epidemiologică cât 
și alte tipuri de suprafețe 
EXEMPLU: suprafețele 
echipamentelor și su-
prafețele utilajului din 
dotarea ambulanțelor. 
(Expoziția: ≤ 120 secun-
de) (ambalaj ≤ 1 litru)

33631600-8 litri 2000 nr. 27 din 
16.06.2022 86184,00

Denumire M-Inter Farma SA
IDNO 1003600005263
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 23;  Email: info @
minterfarma.md;, Tel.: 904-005, 904-006, 904- 007

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

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

Loturile atribuite:

Nr./ 
lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM Canti

tatea
Nr. şi data 

contractului
Suma, inclu-

siv TVA

3

Dezinfectant pentru dezinfecţia igienică și 
chirugicală (expoziția 30 sec. respectiv 90 
sec.) a mâinilor, pe baza de etanol, izopropi-
lic, n-propanol (ambalaj ≤ 1 litru)

33631600-8

litri 2000

nr. 28 din 
16.06.2022

158 000,00

4
Șervețele cu alcool pentru curățarea și 
dezinfectarea suprafețelor echipamentelor 
medicale

buc 300 21 000,00

5
Șervețele cu alcool pentru curățarea și 
dezinfectarea suprafețelor echipamentelor 
medicale (rezervă)

buc 1000 58 000,00

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/sau un program finan-
țat din fonduri ale UE

Nu R        
Da □        

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

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 23 din 17.06.2022      

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01

E-mail cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulan-
ta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante şi obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asisten-
ței medicale urgente la etapa de pre-spital și transpor-
tarea medicală asistată a pacienților

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu se aplică

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

Obiectul de achiziție Aparate de uz casnic

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652770482987
Data publicării: 17.05.2022
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1652770482987

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

mailto:cnamup@ambulanta.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire Inoxplus SRL
IDNO 1011600039984
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36;  Email: 
tendere@inoxplus.md; Tel.: 078262888

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

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:

Nr./ lot Denumirea bunurilor Cod CPV UM
Canti

tatea
Nr. şi data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Fier de călcat
39700000-9

buc 35
nr. 29 din 

17.06.2022

11340,00
3 Frigider cu 1 cameră buc 10 28800,00
4 Mașină de uscat  rufe buc 10 54000,00

Denumire Eleamag SRL
IDNO 1006600057355
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 22/3 of.1;  
Email: eleamag@mail.ru; Tel.: 079120977

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

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R     

Loturile atribuite:

Nr./ lot Denumirea bu-
nurilor Cod CPV UM

Canti

tatea
Nr. şi data contrac-

tului Suma, inclusiv TVA

2 Ventilator 39700000-9 buc 15 nr. 30 din 
17.06.2022 8100,00
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atri-
buite) se referă la un proiect şi/sau un 
program finanțat din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

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

Nu R        

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 64/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru apro-

vizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. 
Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Tri-
fănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinde-
rea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești în cadrul 
proiectului Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele 
Florești și Soroca 2

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647966972486   
Data publicării: 22 mart 2022, 18:33
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647966972486?tab=contract-notice
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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 □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 6 (șase).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 6 Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647966972486?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 6 (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. 221/22 din 1 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Polimer Gaz Conducte SRL
IDNO 1002600040678
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Chișinău-Ti-
ghina 28, 069131032, 022  009-001 info@pgc.md, co-
cirlas@hotmail.com, cocirlaserghei@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □        Nu □    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647966972486?tab=cans
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647966972486?tab=cans
mailto:info@pgc.md
mailto:cocirlas@hotmail.com
mailto:cocirlas@hotmail.com
mailto:cocirlaserghei@yahoo.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Construcția aducțiunii și rețele-
lor de apeduct pentru aprovizio-
narea cu apă potabilă a locuito-
rilor din com. Iliciovca r. Florești; 
s. Sevirova, s. Ivanovca, com. 
Sevirova r. Florești; s. Trifănești, 
s. Alexandrovca, com. Trifănești 
r. Florești și Extinderea rețelelor 
de apeduct în com. Izvoare, r. 
Florești în cadrul proiectului 
Apă pentru viață în Regiunea de 
Nord: raioanele Florești și Soroca 
2

45232150-8 Una

lucrare

214/L din 14 
iunie 2022

35467145,05 MDL 
cu TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 63/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor 
de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul 
proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor 
educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647883258362
Data publicării: 21 mart 2022, 19:20
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647883258362?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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2 (două).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 2 Potrivit la MTender toți ofertanții sunt în categoria Între-
prinderilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647883258362?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
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. 206/22 din 26 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Drumuri Bălți
IDNO 1003602008028
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Decebal 133, 
023171127, drumuribalti@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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 Denumire lot nr. 1

Repararea străzii Petru Zadnipru 
mun. Bălți și Repararea căilor 
de acces intravilan pe str. Cahul 
48b-54a mun. Bălți în cadrul 
proiectului „Modernizarea in-
frastructurii publice și instituții-
lor educaționale în zona de revi-
talizare din municipiul Bălți”

45233142-6 Una

lucrare

204/L din 10 
mai 2022

4824788,78 MDL cu 
TVA

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647883258362?tab=cans
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647883258362?tab=cans
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2. Alte informații:

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 70/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □    
Lucrări □

Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Repararea străzii Petru 
Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe 
str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Moderniza-
rea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona 
de revitalizare din municipiul Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650298143753     
Data publicării: 18 apr 2022, 19:20
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650298143753?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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 (unu).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1 Potrivit la MTender ofertantul este în categoria Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650298143753?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 1 (unu).

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. 212/22 din 17 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Întreprinderea Municipală Direcția de Construcții 
Capitale Comanditar Unic mun. Bălți

IDNO 1002602005237
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Păcii, 38, 0231 2-64-
31, uks_ez@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere tehnică 
la Repararea străzii Petru Zad-
nipru mun. Bălți și Repararea 
căilor de acces intravilan pe str. 
Cahul 48b-54a mun. Bălți în ca-
drul proiectului „Modernizarea 
infrastructurii publice și insti-
tuțiilor educaționale în zona de 
revitalizare din municipiul Bălți”

71521000-6 Unu

serviciu

206/S din 17 
mai 2022

43813,00 MDL cu 
TVA

0,9% din valoarea 
estimată a lucrărilor 

cu TVA

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

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 67/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.

gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală 
de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție co-
mună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, con-
stituită pentru implementarea politicii de dezvoltare 
regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și pro-
grame sectoriale, atrage resurse și implementează 
proiecte investiționale, oferă suport și consultanță 
pentru stimularea creșterii economice durabile, parte-
neriatelor și spiritului antreprenorial.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Rețeaua Startup-
Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de 
Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 
7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua Star-
tupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de 
Dezvoltare Nord

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648145999716     
Data publicării: 24 mart 2022, 20:23
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648145999716?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 (una).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1 Potrivit la MTender ofertantul este în cate-
goria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648145999716?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 1 (una).

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. 222/22 din 1 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎI Iazinschi Valeriu
IDNO 1014607001011
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Republica Moldova, mun. Soroca, str. Vasile Stroescu, 
67/A, 067292080, v.iazinschi@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □        Nu □    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1
servicii de supraveghere teh-
nică la Rețeaua StartupHub: 
Laboratoare antreprenoriale din 
Regiunea de Dezvoltare Nord 
(termoizolarea imobilului cu nr. 
cad. 7801112.222.01) în cadrul 
proiectului Rețeaua StartupHub: 
Laboratoare antreprenoriale din 
Regiunea de Dezvoltare Nord

71521000-6 Unu
serviciu

212/S din 1 
iunie 2022

34000 MDL fără TVA
0,7% din valoarea 

estimată a lucrărilor 
fără TVA.

Ofertantul nu este 
plătitor de TVA

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

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 71/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.
ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.
ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □    
Lucrări □

Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Lucrări de amenajare a 
teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița 
pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Ocnița, 
or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în 
cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea 
patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile vii-
toare”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651762646474   
Data publicării: 5 mai 2022, 18:45
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651762646474?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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1 (unu).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1 Potrivit la MTender ofertantul este în categoria Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651762646474?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 1 (unu).

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. 220/22 din 31 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ALMAPE
IDNO 1017607004703
Date de contact 

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

Republica Moldova, or. Drochia, str. Șoseaua Sorocii, 
44/15, 069503030, maarin@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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 Denumire lot nr. 1

servicii de supraveghere tehnică 
la Lucrări de amenajare a teri-
toriului și reparația zonei isto-
rico-arhitecturale or. Ocnița pe 
terenul cu nr. cadastral 201105, 
201107 situat în r. Ocnița, or. 
Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. 
Sindicatelor, str. Rapid în cadrul 
proiectului „Păstrăm trecutul 
pentru viitor–reabilitarea patri-
moniului istoric al orașului Ocni-
ța pentru generațiile viitoare”

71521000-6 Unu

serviciu

210/S din 1 
iunie 2022

53054,58 MDL cu 
TVA

1,0% din valoarea 
estimată a lucrărilor 

fără TVA

Ofertantul nu este 
plătitor de TVA

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

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 66/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea, modernizarea 

și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din 
str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea 
infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în 
zona de revitalizare din municipiul Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648144609681     
Data publicării: 24 mart 2022, 20:00
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648144609681?tab=contract-notice
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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 □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 2 (două).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 2 Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648144609681?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
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. 214/22 din 17 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Marisan Procon SRL
IDNO 1016600002242
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Trandafi-
rilor 16, of. 193, 060008837 vatamanu_iura@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □        Nu □    

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Denumire lot nr. 1
servicii de supraveghere tehnică la 
Reabilitarea, modernizarea și sporirea 
eficienței energetice a clădirii Gimna-
ziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți 
în cadrul proiectului „Modernizarea 
infrastructurii spațiilor publice și insti-
tuțiilor educaționale în zona de revita-
lizare din municipiul Bălți”

71521000-6 Unu
serviciu

208/S din 25 mai 
2022

157554,52 MDL fără 
TVA

0,9% din valoarea es-
timată a lucrărilor fără 

TVA.
Ofertantul nu este plăti-

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

2. Alte informații:

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 62/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiu-

nea de Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 
7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua StartupHub: 
Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647620897364
Data publicării: 18 mart 2022, 18:27
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647620897364?tab=contract-notice
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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 □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 3 (trei).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 3 Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647620897364?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 3 (trei).

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 218/22 din 24 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Eurogalex Prim SRL
IDNO 1008600035294
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 
5/135, 069402087

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647620897364?tab=cans
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647620897364?tab=cans
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1 Denumire lot nr. 1

Rețeaua StartupHub: Labo-
ratoare antreprenoriale din 
Regiunea de Dezvoltare Nord 
(termoizolarea imobilului cu nr. 
cad. 7801112.222.01) în cadrul 
proiectului Rețeaua StartupHub: 
Laboratoare antreprenoriale din 
Regiunea de Dezvoltare Nord

45200000-9 Una

lucrare

211/L din 1 
iunie 2022

5530219,80 MDL cu 
TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 69/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istori-

co-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 
201107 situat în r. Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. 
Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul 
pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Oc-
nița pentru generațiile viitoare”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650037571408     
Data publicării: 15 apr 2022, 19:07
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650037571408?tab=contract-notice
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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 □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 6 (șase).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 6 Potrivit la MTender toți ofertanții sunt în categoria Între-
prinderilor Mici și Mijlocii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650037571408?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 6 (șase).

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. 216/22 din 20 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire “VLADMIH COMPANY” SRL
IDNO 1014602000950
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 2, 
069323903, srlvladmih@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □        Nu □

SRL ”Oromaxmontaj”

or. Fălești, str. Norocului, 14

Instalație de iluminat, iluminat electric exterior.

281544,00 lei (incl. TVA) 4,52% din valoarea contractului
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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 Denumire lot nr. 1

Lucrări de amenajare a teritoriu-
lui și reparația zonei istorico-ar-
hitecturale or. Ocnița pe terenul 
cu nr. cadastral 201105, 201107 
situat în r. Ocnița, or. Ocnița str. 
50 Ani ai Biruinței, str. Sindica-
telor, str. Rapid în cadrul proiec-
tului „Păstrăm trecutul pentru 
viitor–reabilitarea patrimoniului 
istoric al orașului Ocnița pentru 
generațiile viitoare”

45200000-9 Una

lucrare

209/L din 27 
mai 2022

6222552,90 MDL cu 
TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 68/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Inde-
pendenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea 
patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord 
(RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din 
municipiul Soroca”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542     
Data publicării: 12 apr 2022, 11:51
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649753765542?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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 2 (două).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 2 Potrivit la MTender toți ofertanții sunt în categoria Între-
prinderilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649753765542?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 2 (două).

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. 219/22 din 31 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Moldsercon SRL
IDNO 1002600047068
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. I. Vieru 17/1 of. 
3, 069075864, moldsercon@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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 Denumire lot nr. 1

Reabilitarea Muzeului de Istorie 
și Etnografie din str. Indepen-
denței, 66 or. Soroca în cadrul 
proiectului „Valorificarea patri-
moniului istorico-cultural al Re-
giunii de Dezvoltare Nord (RDN) 
prin reabilitarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie din munici-
piul Soroca”

45200000-9 Una

lucrare

213/L din 8 
iunie 2022

7392407,12 MDL cu 
TVA

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



65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

2. Alte informații:

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 61/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnogra-

fie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și 
Etnografie din municipiul Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647019015047
Data publicării: 11 mart 2022, 19:16
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647019015047?tab=contract-notice
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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 □ 

□ Nu este cazul
Nr. oferte primite Total: 3 (trei).

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3 Potrivit informațiilor din MTender, toți ofertanții sunt în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647019015047?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 3 (trei).

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 205/22 din 26 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Constructorul SA
IDNO 1003602001719
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Mihai Viteazul 6, 
023163779, 0231 23181, constructorulsa@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE)       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu □   

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □        Nu □   

„ELECTROMONTAJ-NORD” S.A

mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare 191a

Lucrări de electromontaj.  

236 141,51 lei: 8,2% din valoarea contractului de lucrări
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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 Denumire lot nr. 1

Reabilitarea și modernizarea 
Muzeului de Istorie și Etnografie 
din str. Ștefan cel Mare 82, mun. 
Bălți în cadrul proiectului „Reabi-
litarea, modernizarea și dotarea 
Muzeului de Istorie și Etnografie 
din municipiul Bălți”

45200000-9 Una

lucrare

205/L din 10 
mai 2022

2864594,59 MDL cu 
TVA

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 □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 65/22 din 17 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax 0231 6-19-80
E-mail adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudu-

mac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achizi-
ție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru im-
plementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiu-
nii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sec-
toriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționa-
le, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

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 este cazul, a fost licitație deschisă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a 
clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul 
proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și in-
stituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul 
Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648143265485     
Data publicării: 24 mart 2022, 19:33
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648143265485?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 □
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 5 (cinci).
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 5 Potrivit la MTender toți acești ofertanți sunt în categoria 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1648143265485?tab=cans
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
Pe cale electronică: 5 (cinci).

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. 211/22 din 17 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL CLEMANTIN
IDNO 1003602015796
Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Victoriei 90/A, 
069466669/069143622, 0231 3-31-30, 0231 9-29-12 
clemantin@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ (potrivit datelor din DUAE și din MTender)       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 Denumire lot nr. 1

Reabilitarea, modernizarea și 
sporirea eficienței energetice a 
clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. 
Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul 
proiectului „Modernizarea in-
frastructurii spațiilor publice și 
instituțiilor educaționale în zona 
de revitalizare din municipiul 
Bălți”

45200000-9 Una

lucrare

207/L din 25 
mai 2022

17703907,33 MDL 
cu TVA

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

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

Nu □ nu este cazul

Da □        

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

Nu □ nu este cazul       
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. 41/A/22 din 17.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Pagina web oficială ctif.gov.md
Persoana de contact Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate Instituție Publică, Servicii informaționale

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-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Prelungirea licenței pentru echipamentul poligrafic, de model 
Xerox D-125

Anunțul de participare

Nr: MTender: ocds-b3wdp1-MD-1653034890112
Data publicării: 20.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653034890112?tab=contract-notice   

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate Nu

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: nu

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 și în baza deciziei grupu-
lui de lucru nr. Nr. 41D/22 din 09.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire F.P.C. „Aproservice-X” S.R.L.

IDNO 1002600054286

mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653034890112?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653034890112?tab=contract-notice
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Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 
202, 022-210-490, 069421202

info@xerox.md, https://aproservice-x.md/  

Întreprindere mică sau mijlocie Întreprindere mică

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da       Nu  √    

Subcontractanți

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

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma totală, inclusiv 
TVA

1.
Prelungirea licenței pentru echi-
pamentul poligrafic, 

de model Xerox D-125
48218000-9 1 licență 78/LP/2022 din 

17.06.2022 27000,00

            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

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

Nu 
--

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:info@xerox.md
https://aproservice-x.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 15.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Judecătoria Bălți
Localitate Mun.Bălți
IDNO 1007601000182
Adresa Mun.Bălți str.Hotinului 43
Număr de telefon/fax 023122277,023122212
E-mail jba@justice.md
Adresa de internet
Persoana de contact Puiu Eduard tel.060541131
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică care prestează servicii în domeniul 
de înfăptuire a justiției.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Măsură strict necesară din motive de maximă urgenţă 
conform art.128, alin. (2) Hotărîrii  Guvernului  nr. 599 
din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la achiziţiile publice folosind procedura de ne-
gociere

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii v       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii poștale
Anunțul de participare Nr: 23

Data publicării: 30.05.2022
Link: anticamera@posta.md,  202213854 NFP

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 uti-
lizate

Acord-cadru v 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:anticamera@posta.md
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Î.S.Poșta Moldovei

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  06 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului: 

Denumire Î.S.Poșta Moldovei

IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

Mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.134

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da v       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1  lot nr. 1 
Recepționarea trimiterii la sediul ex-
peditorului și distribuit la sediul des-
tinatarului ( Servicii Curier Rapid)

64100000-7 175 8 750,00

2  lot nr. II 
Expedierea trimiterilor se realizează 
după principiul „de la ușă la ușă”, fi-
ind preluată/livrată de către curier, 
indiferent de locul aflării expedito-
rului/ destinatarului (servicii de ridi-
care a trimiterilor  la sedii)

64100000-7 135 6750,00

3 lot nr.III 
Trimiteri poștale prin care se trans-
mit anumite comunicări, plasate în 
plicuri dreptunghiulare (Servicii de 
francare a corespondenței)

64100000-7 51195 269499,20

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1648798709071/1 din 17.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Mărăndeni, r-l Fălești
Localitate s.Mărăndeni, r-l Fălești
IDNO 1007601002832
Adresa s.Mărăndeni, r-l Fălești
Număr de telefon/fax 025972338, 025972436
E-mail primariamarandeni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Isac Natalia
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)

Administraţie Publică Locală de nivelul I, promovarea intere-
selor și soluţionarea problemelor populaţiei unităţii adminis-
trativ teritoriale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preţ
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 „Reparaţia străzilor locale din s.Mărăndeni, r.Fălești”.
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1648798709071

Data publicării: 01.04.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1648798709071

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:0
Pe cale electronică:7

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648798709071
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648798709071
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

    În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.. ocds-b3wdp1-MD-1648798709071/01 din 03.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Marcons-Drum”
IDNO 1007602003489
Date de contact 

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

or.Fălești, str. Verde nr.8, tel.025923903, marchitandp@
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, inclusiv 
TVA

1 „Reparaţia străzilor locale din s.
Mărăndeni, r.Fălești”

45400000-1 1 /buc 18 din 
11.05.2022

1 270 815,38

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 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648798709071
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  7    din 17.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci
Localitate Com.Bubuieci
IDNO 1007601010459
Adresa Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon/fax 022-41-48-32/022-41-48-69
E-mail primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet www.primariabubuieci.com
Persoana de contact Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@gmail.com
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)

Primăria com.Bubuieci

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reconstrucție/modernizare a gardului la I.E.T. nr.2 
din com. Bubuieci, mun.Chișinău

Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1652985979518
Data publicării: 20.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652985979518

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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 
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de lucru nr. 21056812 din 09.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „Silans-Î.S.” SRL

IDNO 1004600020452
Date de contact 

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

MD-2072, mun.Chișinău, or.Chișinău, str. Independen-
ței, 34b, tel.: 068559133, e-mail: silans.sa@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul nr.1 Lucrări de reconstrucție/ 
modernizare a gardului la I.E.T. nr.2 din 
com. Bubuieci, mun.Chișinău

45200000-9 1 buc Nr.85 din 
16.06.2022 

636 905,07

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.18  din 12 iulie 2022                 

1. 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/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112; e-mail:office.srcahul@gmail.com

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)

Instituția Medico-Sanitară Publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Materiale și obiecte de uz gospodaresc (loturile neachizițio-
nate 3)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655702621290
Data publicării: 20.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058639/

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

Licitație electronică □ 

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

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 din 04 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Deniadi
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IDNO 1003600022839

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

Mun.Chisinau, str.Muncești 161/1,Tel.022/63-99-71, e-mail: deniadi_na-
taly@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2:Ustensile de bucătărie 39200000-4 1 lot SRL Deniadi

Nr.170 din 
12.07.2022

102767,28

2.1 Polonic Inox  3 buc

2.2 Polonic Inox 4 buc

2.3 Polonic supa 4 buc

2.4 Tel profesional 3 buc

2.5 Spatulă din inox perforată 2 buc

2.6 Lingură servire simplă 4 buc

2.7 Ascuțitor 1 buc

2.8 Cuțit lama forjată 4 buc

2.9 Cuțit Lama forjată 14 buc

2.10 Ceainic emaliat 11 buc

2.11 Ceainic emaliat 12 buc

2.12 Ibric emaliat 2 buc

2.13 Lighean Inox 5-5,5 L 1 buc

2.14 Lighean Inox 12-15  L 5 buc

2.15 Platou plastic 3 buc

2.16 Bord de tocare cu maner 12 buc

2.17 Farfurii felul II 320 buc

2.18 Farfurii felul I 320 buc

2.19 Lingura de masa 320 buc

2.20 Container plastic 1 buc

2.21 Container plastic 2 L 13 buc

2.22 Cana gradata polipropilena 9 buc

2.23 Cana 320 buc

2.24 Cratiță emaliată 22 buc

2.25 Cratiță emaliată 24 buc

2.26 Cratiță emaliată 21 buc

2.27 Caldare emailata cu capac 12 l 21 buc

2.28 Bac emaliat cu capac 40L 8 buc

2.29 Lighean PP 63 buc

2.30 Lighean rotund 5,5l 6 buc

2.31 Lighean 40 L 3 buc

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

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650442459980 din __.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Tehnica de calcul
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650442459980

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055361/
Data publicării/transmiterii: 20.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1650442459980 din 06.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640270537238
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I. 

Denumire BTS Pro SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V, tel.0-22-870-140

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Computator 30213000-5 51 Nr.109 din 14.06.2022 655347,96
2 Monitor 30213000-5 4 Nr.109 din 14.06.2022 13587,12
3 Monobloc 30213000-5 7 Nr.109 din 14.06.2022 112198,80
4 Suport pentru proiector 30213000-5 1 Nr.109 din 14.06.2022 455,46
5 Mouse 30213000-5 48 Nr.109 din 14.06.2022 1667,52
6 Switch 5 port 30213000-5 14 Nr.109 din 14.06.2022 2268,00
7 Switch 8 port 30213000-5 10 Nr.109 din 14.06.2022 2274,00
8 SSD 30213000-5 31 Nr.109 din 14.06.2022 12359,70
9 PSU 30213000-5 1 Nr.109 din 14.06.2022 797,10

10 PSU 30213000-5 20 Nr.109 din 14.06.2022 18164,40
11 Printer multifuncțional 30213000-5 15 Nr.109 din 14.06.2022 66000,00
12 Printer multifuncțional 30213000-5 2 Nr.109 din 14.06.2022 19149,48
13 Notebook 30213000-5 6 Nr.109 din 14.06.2022 75269,88
14 Cerneala Magenta 30213000-5 2 Nr.109 din 14.06.2022 304,92
15 Cerneala Yellow 30213000-5 2 Nr.109 din 14.06.2022 304,92
16 Cerneala Black 30213000-5 2 Nr.109 din 14.06.2022 321,60
17 Imprimanta 30213000-5 4 Nr.109 din 14.06.2022 13208,88

II. Denumire Triomac SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 

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

Mun. Orhei, str. Ștefan cel Mare, 3, of.16, tel. 0-22-876-
236

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Proiector 30213000-5 3 Nr.110 din 14.06.2022 31728,00
2 Keyboard 30213000-5 43 Nr.110 din 14.06.2022 2838,00
3 Switch 30213000-5 2 Nr.110 din 14.06.2022 20820,00
4 Videocard 30213000-5 1 Nr.110 din 14.06.2022 1586,40
5 Cerneala Cyan 30213000-5 3 Nr.110 din 14.06.2022 324,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

  privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1  din      30.06.2022 .

I. 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 (022) 250-809
Număr de fax (022) 250-704
E-mail oficial achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Serviciul achiziții publice 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  Licitație deschisă □  Al-
tele: 

Obiectul achiziției Servicii de deservire a ascensoarelor, pentru anul 
2022

Cod CPV 50750000-7 
Valoarea estimată a achiziției, fără TVA 456 033,00 MDL

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1634561768095 / 21045561
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1634561768095?tab=contract-noti

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 18 oct 2021, 16:05
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al UEprivind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz)

nu e cazul 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție se referă la un proiect şi/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu □    Da □

Sursa de finanțare
Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ Alte surse: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 19.11.2021

Denumirea operatorului economic SRL «Baslift»

Nr. şi data contractului de achiziție
Nr:35
Data: 22.11.2021  

Valoarea contractului de achiziție
fără TVA: 450 000,00
inclusiv TVA: 540 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634561768095
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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

- pct. 7 și 8  din contractul nr. 35 din 22.11.2021;

- prevederile Regulamentului privind activitatea grupu-
lui de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr.10 din 20.01.2021;

Creşterea prețului în urma modificării (după caz)
fără TVA: ------------------
inclusiv TVA:  ------------

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publi-
ce/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)

 Rezoluțiunea parțială a contractatului nr.35 din 22.11.21 încheiat cu Baslift SRL, cu valoarea de - 21 795,00 lei 
fără TVA şi - 26 154,00 lei cu TVA, ceea ce constituie  4,84 %  din valoarea inițială a contractului.

  Suma totală a prezentului contract după modificare va constitui 428 205,00 lei fără TVA și 513 846,00 lei cu TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 În lista ascensoarelor sunt incluse si 22 lifturi/ascensoare dintre care 2 unități sunt amplasate în blocul operator 
al instituției și anume:

- 1.1. AS-500-0,5; nr.înr.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.

- 1.2. AS-500-0,5; nr.înr.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990

La moment, blocul operator, se află în proces de reconstrucțuie, cee ce  duce la stoparea funcționării și demolarea lifturilor 
sus menționate, din data de 01.07.2022. 

Deservirea pozițiilor nr. 1.1. și nr.1.2 a fost contractată pe o perioada de 12 luni, ele au fost deservite o perioada de 6 luni 
sau 50% din suma contractată la pozițiile date. 

Suma contractată pentru anul 2022 (12 luni), este:

- 1.1. AS-500-0,5; nr.înr.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990 – 21 795,00 lei fără TVA şi 26 154,00 lei cu TVA

- 1.2. AS-500-0,5; nr.înr.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990 – 21 795,00 lei fără TVA şi 26 154,00 lei cu TVA

 Suma contractată la pozițiile sus numite se va micşora cu a câte 50% din suma contractată inițial.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind majorarea cantității / valorii contractului.
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Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital au-
tohton/

Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital 
străin

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor             
Acord adițional

Inclusiv TVA

SRL «Baslift» Capital au-
tohton

1 29.06.2022 – 21 795,00 –26 154,00

 

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

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  04  din   22 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante   Primaria Basarabeasca
Localitate    or. Basarabeasca 
IDNO  1007601005604
Adresa r-nul Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Karl Marx 

nr.57
Număr de telefon 068423646/029722312
Număr de fax 029722531
E-mail oficial primaria.basarabeasca@yandex.ru
Adresa de internet оr. Basarabeasca, » SRL Starnet-Soluți»
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Șevcenco,069780770, 

primaria.basarabeasca@yandex.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V 

Obiectul achiziției « Reparația capitală a drumului spre cimitir de la 
intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și 
trotuare  pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca».

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 1667112,58lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21054620
Link:ocds-b3wpl-MD-1649252695992

Data publicării anunțului de participare 06.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

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

Nu V

Sursa de finanțare Buget de stat V     

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

 Din 20.04.2022/ 22.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL  «SPEEDQUAL COM»
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 32 / nr. 43  

Data: 05.05.2022/ 22.06.2022  
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1389260,48/1485699,50lei

Inclusiv TVA:1667112,58/1782839,40lei
Termen de valabilitate  31 decembrie 2022
Termen de execuție  05 septembrie 2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  V

http://www.mtender.gov.md
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Temeiul juridic Conform previderilor  LEGII  privind achizițiile  publice nr.131 din 03.07.2015, 
atr.76 Interzicerea   divizării sau măririi achizițiilor publice, 
  alin.( 7) Contractele  de achiziții publice/
acordurile– cadru  pot  fi  modificate,  fără  organizarea unei noi proceduri 
de  achiziție publică, în  următoarele situații:  pct. 1) atunci  cînd  sînt  
îndeplinite în  mod  cumulativ următoarele  condiții:
 lit. a)   devine  necesară  achziționarea de la   contractantul  inițial  a unor  
bunuri,lucrări sau servicii suplimentare  care nu au fost  incluse  în contractul 
inițial , dar care au  devinit  strict necesare pentru  îndeplinirea  acestuia;
lit.b)  schimbarea  contractantului  este  imposibilă;
lit.c)  orice  majorare  a prețului  contractului  reprezentînd  valoarea  
bunurilor/lucărilor/ serviciilor suplementare  nu depăsește 15%  din 
valoarea  contractului inițial.

Creşterea prețului în urma modificării (după caz)  Valoarea inițială  cu TVA- 1667112,58 în urma modificării 
1782839,40lei. Creșterea prețului 

fără TVA constituie - 96439,02lei, cu TVA - 115726,82 lei, astfel 
prezintă   pănă  la 8%.

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

  Nu sunt

Alte informații relevante    Nu sunt

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

            Majorarea valorii  a contractului   nr.32 din 05.05.2022   în suma   115726,82 lei .

        În  urmă   executării a lucrărilor  a apărut  necesitatea  strictă de a schimba materiale de construcție -  

        piatra sparta pentru drumurii  la beton  asfaltic  cu agregat  mare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

                   În  urmă   executării a lucrăriilor   a obiectului: « Reparația  capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în 
str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabesca», a fost încheat  contractul nr.32  
din 05.05.2022, Cod CPV  45233142-6, operator economic   SRL « SPEEDQUAL  COM»   în valoarea  de  1667112,58lei.

                   Pe sectorul  str. Octombrie și str. Școlinaia  pentru finisare  lucrărilor  și în scopul  înbunătățirii, calității  
lucrărilor   a fost efectuată shimbarea  materialelor  de construcție - piatra sparta pentru drumurii  la beton  asfaltic  cu 
agregat  mare,    în urma   schimbării  prețului materiale de construcție    la un alt  preț, a crescut valoarea contractului   
pe suma 115726,82lei,  astfel prezintă  pănă 8%. 

 Valoarea   totală  a  contactului  nr.32  din  05.05.2022  după modificări, este în  suma de - 1782839,40lei.

VII. Rezultatele examinării: 

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.  32 din 05.05.2022/ 
nr.43  din   22.06.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind : Majorarea valorii contactului  nr.32 din  
05.05.2022   este în suma - 115726,82lei.  Valoarea totală  a  contactului  nr.32  din  05.05.2022  după 
modificare  este  în  suma  de - 1782839,40lei  

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

Fără TVA Inclusiv TVA
SRL  «SPEEDQUAL                  

COM»           43   22.06.2022       1485699,50 1782839,40  

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. 02/2  din 22 iunie 2022

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

- 

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Oncologic

Localitate Mun. Chișinău 

IDNO 1003600151023

Adresa str. Testemitanu 30

Număr de telefon 0-22-85-23-03

Număr de fax 0-22-72-78-80

E-mail anticamera@onco.md

Adresa de internet

Persoana de contact Vitalie Jora

- Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri

Nr. procedurii -

Data deschiderii ofertelor Data: 10.01.2022, ora 14:00

Nr. BAP  -

Data publicării în BAP -

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv. 

- Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Servicii□

Obiectul de achiziție Servicii de reparație externă a Dispozitivelor medicale pentru anul 2022

Cod CPV 33190000-8

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

Nu □

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului Decizie nr.02/1 din 11.01.2022

Operatorului economic cîştigător Endo-Chirurgie SRL

Date de contact ale  operatorului economic 022-23-21-33

Nr. contract de achiziție 18-COP

Data contract de achiziție 12.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 97 200,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
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- Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Majorarea valorii contractului (Modificarea cotei TVA de la 8 % la 20 %)

Temeiul juridic Procesul verbal al Grupului de Lucru

Valoarea modificărilor + 10 800,00 lei

Informații privind creşterea prețului în urma mo-
dificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

NU

Alte informații relevante

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

- 

- Servicii de reparație externă a Dispozitivelor medicale pentru anul 2022;

- Majorarea valorii contractului (Modificarea cotei TVA de la 8 % la 20 %)

- 

- 97 200,00 lei + 10 800,00  lei = 108 000,00 lei

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 

Art 76 alin. 7 pct. 1 lit (a) și pct. 2 lit (a) din Legea privind Achiziţiile Publice nr. 131 din 03.07.2015;

Hotărîrea Grupului de lucru al IMSP IO nr. 02/3 din 22.06.2022;
Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

         Operatorul economic Endo-Chirurgie SRL participant la procedura de achiziție publică nominalizată a informat grupul de lucru din 
cadrul IMSP IO că eronat a indicat prețul cu TVA (cota TVA fiind 8 %) la Lotul Insulfator pentru laparoscopie Highwolf 45, Richard Wolf;

       Acesta a menționat că este imposibil de devamat piesele de schimb pentru dispozitivul medical cu cota TVA 8%.

      În urma celor relatate, operatorul economic Endo-Chirurgie SRL solicită modificarea cotei TVA de la 8 % la 20 %. Ca rezultat, suma 
contractului de achiziție se modifică în următoare redacție:

- Suma inițială a contractului – 97 200,00 lei cu TVA;

- Suma contractului după modificare 108 000,00 lei cu TVA;M

- Rezultatele examinării:

              În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții se modificară  contractul de achiziție publică Nr. 18-COP din 12.01.2022. 
A încheia acordul  adiţional de modificare Nr. 01-MJ din 22.06.2022 încheiat cu operatorul economic Endo-Chirurgie, privind 
Servicii de reparație externă a Dispozitivelor medicale pentru anul 2022: 

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

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

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

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4   din 06. 06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria  Obreja Veche r-n Falesti
Localitate Satul Obreja Veche falesti
IDNO 1007601002533
Adresa Satul Obreja Veche r-n Falesti,5938
Număr de telefon 025965738
Număr de fax 025965738
E-mail oficial Primaria.obreja.veche.@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mocanu Zinaida-primar

067277266
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de constructie a apeductului si a sistemei de ca-

nalizare in satul Obreja Veche r-n Falesti.
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 18 753 323.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare 30.09.2016
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 X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu XDa □

Sursa de finanțare Buget de stat XBuget CNAM □

Buget CNAS □Surse externe □

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

25  octombrie 2016

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL  Litarcom
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01/16

Data:11 noiembrie 2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:   16 883 435.83

Inclusiv TVA: 20 260 123.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 24 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 X

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 din legea 131/2015
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)

¾ Modificarea termenului de valabilitate a contractului 
de antrepriza de la 31.12.2020 pina la 31.12.2021 prin acord 
aditional nr 2 din 14.12.2020

¾ Modificarea termenului de valabilitate a contractului 
de antrepriza de la 31.12.2021 pina la 31.12.2022 prin acord 
adițional nr 3 din 07.12.2021

¾ Majorarea valorii contractului prin ajustarea preturi-
lor. 

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)

Procedura de achizitie  nr 538/16  din 25 octombrie 2016  prevede executarea lucrarilor de constructie a apeductului 
și sistemei de canalizare în satul Obreja Veche r-n Falesti cu oferta cîștigătoare de către SRL ”Litarcom” în valoare de 
18 753 323.0 (inclusivTVA) cu modificările conform acordului adițional nr. 4 prin care au fost actualizată valoarea con-
tractului, valoarea finală fiind de 20 260 123.00 inclusiv TVA.

Obiectul dat contine lucrări de construcție a rețelei de apeduct și canalizare, conectare a gospodăriilor la rețeaua 
de apeduct, executarea lucrărilor de electricitate, montare a rezervuarelor, lucrări de constructie a fîntînii arteziene 
(lucrari conform caietului de sarcini și proiectului tehnic).

Conform procesurilor verbale pînă la data de 06.06.2022 au fost executate lucrări la obiectul respectiv  în suma de 7 
433 561,45 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Luînd în considerație faptul că sursele financiare pentru executarea lucrărilor respective au fost planificate conform 
contractelor nr. 3/4226-5719 din 14.09.2016; 4/4480-5898 din 28.06.2018; 2/4657-6107 din 16.06.2020 și 2/4812-6311 
din 15.04.2021 încheiate dintre primăria comunei Obreja Veche și Ministerul Mediului al Republicii Moldova, finan-
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țate din Fondul Ecologic Național, care la moment au transferat surse financiare pentru achitarea parțială a unor 
lucrări la obiectul sus menționat și solicitărilor trezorăriei regionale nord, a apărut necesitatea de a modifica sintagma 
”31.12.2022” - termenul de valabilitate a contractului, prin includerea ”la finalizarea lucrărilor”. Totodată necesitatea 
modificărilor respective a apărut și în contextul lichidării pînă la finele anului 2022 a instituției Fondul Egologic Nați-
onal.

În aces context primăria comunei Obreja Veche este în proces de aplicare pentru obținerea surselor financiare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare Locală pentru finalizarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct și 
canalizare.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind modificarea_ sintagmei ”31.12.2022” - termenul de valabilitate a contractului, prin includerea 
sintagmei ”la finalizarea lucrărilor”.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Litarcom Nr 5 06.06.2022        0     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. ____1_______ din ___03.06.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Slobozia Mare
Localitate s. Slobozia Mare
IDNO 1007601007044
Adresa Str. Ulita Mare
Număr de telefon 029961236/ 029961397
Număr de fax 029961236
E-mail slobozia1mare@gmail.com
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gîrneţ Natalia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru anul 2022

Cod CPV  15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 733.828,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21050166

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21050166/
Data publicării anunțului de participare 18.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

03.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL “Slavena Lux”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1
Data:03.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:237.184,20
Inclusiv TVA: 285.413,15

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului  □

Temeiul juridic Art.76 alin(2) Legea 131/2015

Pct 8.1 din contractul nr.32 din 11.02.2022( anexa nr.24 la OMF 
nr.115/2021)

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_____ La data de 04.02.2022 grupul de lucru a atribuit contractul nr.32 la suma de 397.698,50 lei operatorului SRL 
,,Slavena Lux”, în urma situaţiei privind majorările de preţuri şi lipsa anumitor produse s-a decis rezoluţiunea contract-
ului la suma de 285.413,15 lei.

_____________________________________________________________________________________Descrierea 
circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

___În baza scrisorii nr.77 din 26.05.2022 de la operatorul economic ,,SRL Slavena Lux” grupul de lucru a decis rezo-
luţiunea contractului nr. 32 din 11.02.2022 privind achiziţionarea produselor alimentare necesare pentru anul 2022, 
respectiv Lotul nr.2 ,,Diverse produse alimentare” și Lotul nr.3 ,,Produse din carne și pește”. Operatorul economic la 
scrisoarea nr.77 a atașat și documentele confirmative din ce motiv nu mai pot onora contractul, astfel multe produse 
fiind importate din ţările afectate de războiul din Ucraina, materia prima fiind într-o dificultate sporită și preţurile fiind 
majorate atît pe piaţa mondială, cît și pe piaţa internă. __________________________________________________

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__1__din _03.06.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind __rezoluţiunea contractului_____

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “Slavena Lux” 1 03.06.2022 -237.184,20 -285.413,15

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



99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10-2022/001 din 15.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DGASPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-63405 (DGASPF); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-63405
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.ru

Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri 

□Licitație deschisă  RAltele: [NFP]
Obiectul achiziției Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii mai 2022, 

conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți

Cod CPV 55100000-1
Valoarea estimată a achiziției 979 213,96 lei fără TVA

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

Nr: -
Link: -

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

-

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

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

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

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///C:\Users\User\Downloads\sectia@mail.ru
file:///C:\Users\User\Downloads\www.balti.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638199881194?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

19.05.2022

Denumirea operatorului economic ÎM  „Hotelul ”Bălți”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:42
Data: 31.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 979 213,96
Inclusiv TVA: 1 037 966,80

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție Mai, 2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.2 din Legea 131/15
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -

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

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

În temeiul prevederilor Hotărîrii Parlamentului  nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, pct.19 din Dispoziția 
nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM și pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiați și normele de personal și cheltuieli pentru Centrul de plasament tempo-
rar a refugiaților.

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost aprobată crearea Centrului de pla-
sament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) cu 
capacitatea de 80 de locuri.

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenția Națională Asistență Socială a fost majorată capacitatea Centrului de 
plasament temporar pentru refugiați în mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 (Întreprinderea Municipală ”Hotelul ”Bălți”) de 
la 80 de locuri la 130 locuri.

În baza celor expuse și în scopul respectării cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice, a fost selectată 
procedura de negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.b) din Legea 131/2015 și pct.128 
alin.2) din HG 599/2020.

În urma procedurii de NFP din 19.05.2022 de achiziționare a Serviciilor hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii 
mai 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun. Bălți, a fost încheiat contractul de achiziție publică nr.42 
din 31.05.2022, cu agentul economic ÎM „Hotelul ”Bălți”, în sumă de 1 037 966,80 lei cu TVA, cu termen de valabili-
tate pînă la 30.06.2022.

În centru se cazează persoane refugiate în baza cererii depuse, pentru o perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni 
de zile. Numărul maxim de persoane cazate pe zi este de 130.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de 15 iunie 2022, a fost examinată adresarea nr.0107/637 din 08.06.2022, prin care grupul de lucru este infor-
mat despre faptul că în luna mai numărul de persoane cazate a fost mai mic cu 950 persoane decît cel planificat, de 
aceea se solicită micșorarea valorii contractului nr.42 din 31.05.2022 cu -244 682,00 lei cu TVA .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-
10/2022/001 din 15.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.42 
din 31.05.2022 cu   -244 682,00 lei cu TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv TVA

ÎM  „Hotelul ”Bălți” 1 15.06.2022 -230 832,08 -244 682,00

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. ____1_______ din ___23.06.2022__________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMARIA S.COLIBASI
Localitate S.COLIBASI
IDNO 1007601006586
Adresa R-UL CAHUL
Număr de telefon 029962900,079615247
Număr de fax 029962236
E-mail oficial primariacolibasi@yahoo.com
Adresa de internet primariacolibasi@yahoo.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dragomir Ina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  X

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției I.665280.0 LEI,   
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: I.21049978   
Link:I.osds-b3wdp1-MD-1642003759582,

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022  
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu X □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

26.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA LUX
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3

Data: 07.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 248460.66 LEI

Inclusiv TVA: 295142.48 LEI
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  X□

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] LEGEA ACHIZITII PUBLI-

CE  NR 131 DIN 03.07.2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_____________________________________________________________________________________ scrisoarea 
primita de la SRL Slavena Lux cu rugamintea de a rezilia contractul in legatura cu cresterea preturilor.

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Crestetea preturilor pe piată.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__4__din 23.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea sumei contractului dupa cum urmeaza
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Denumire operator econo-
mic

Nr. şi data acordului 
adițional Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
SRL SLAVENA LUX 1 23.06.2022 147597.04 175300.0

Denumirea lo-
tului 

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate şi uni-
tate de măsură  

Prețul uni-
tar 

(fără TVA)

Pretul 
cu TVA

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul 
total

 (inclusiv 
TVA)

Lotul 2 produse 
acvatice

SRL SLAVENA 
LUX

Pește steic panga-
sius

Kg 200 45.75 54.9 9150 10980

Pește Hec fara cap Kg 150 44.92 53.9 6738 8085
Total lotul 2 15888 19065

Lotul 3 produse 
vegetale

Piept de pui fără os 
la ambalaj de 1 kg Kg 315 50.83 61.0 16011.45 19215.0

Carne de porcină 
fără os,

 și grăsime,congella-
ta si refrigerata

Kg  270 

80.0 96.0 9600 11520

Carne de bovină 
fără os și grăsime,-
congelata si refrig-

erata

Kg 175
115.0 138 13857.5 16637.5

Găini,congelate Kg 313 35.0 42 7000 8400
Picioruse de pui la 5 

kg ,congelate Kg 120 30.75 36.9 3690 4428

Total lotul 3 50158.95 60200.5
Lotul 4 produse de 

pateserie

Crupă de arnăut 
ambalaj la 1kg Kg 40

11.67

14

466.8 560

Crupă de orz 
mărunt ambalaj la 

1kg
Kg 35 

7.5 9 262.5 315

Crupă de arpăcaș  
ambalaj la 1kg Kg 50 7.5 9 375 450

Crupă de grâu am-
balaj la 1 kg Kg 20 7.5 9 150 180

Crupă de griș amba-
laj la 1 kg Kg 130 10.5 12.6 1365 1638

Crupă de hrișcă 
ambalaj la 1 kg Kg 60 28.33 34 1699.8 2040

Crupă de mei amba-
laj la 1 kg Kg 70 11.0 13.2 770 924

Crupă malai amba-
laj la 1 kg Kg 15 10.5 12.6 157.5 189

Orez cl I ambalaj la 
1 kg Kg 165 13.33 16 2199.45 2640
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Fulgi de ovăs 9 com-
ponente ambalaj 

la 1 kg
Kg 60

20.0 24 1200 1440

Fasole ambalaj la 
1 kg Kg 60 25.0 27 1500 1620

Făină de grâu la 5 kg Kg 110 8.33 10 916.3 1100
Macaroane calitate 

superioare Kg 320 10.83 13 3465.6 4160

Mazăre verde Borcan 170 11.33 13.6 1926.1 2312
Mazăre uscată am-

balaj la 1 kg Kg 60 8.79 9.5 527.4 570

Tăieței cu ou, 400 gr Pach 290 10.88 13.05 3155.2 3784.5
Total lotul 4 20136.65 23922.5

Lotul  5 diverse 
produse

Tomat de rosii Borcane 170 20.83 25 3541.1 4250
Biscuiți Porumbița Kg 20 27.5 33 50 660

covrigei Kg 20 23.14 25 462.8 500
Biscuiți cu ovas si 

fructe Kg 40 35.0 42 1400 1680

Biscuiti cu lapte Kg 20 25.0 30 500 600
Turte dulci Kg 10 21.67 26 216.7 260

Ulei de floarea 
soarelui nerafinat Litri 150 31.0 37.2 4650 5580

Ceai negru 100 plic Pach 30 43.33 52 1299.9 1560
Magiun de mere Borc 80 20.83 25 1666.4 2000
Ceai din frunze Pach 20 15.0 18 300 360

Drojdie uscată 100 
gr Pach 20 10.83 13 216.6 260

Oțet 6% Sticlă 180 7.08 8.5 1274.4 1530
Chiper negru 100 

gh Pach 50 14.58 17.5 729 875

Sodă de pâine 200 
gh Pach 20 5.0 6 100 120

Vanilie 2gr Pach 150 0.83 1 124.5 150
Sare de lămie 20 gr Pach 240 2.5 3 600 720

Sare iodată Pach 150 4.83 5.8 724.5 870
Sare neiodata Pach 20 4.58 5.5 91.6 110
Ulei de floarea 
soarelui rafinat Liri 40 32.0 38.4 1280 1536

Ouă de găină Buc 7300 1.83 2.2 13359 16060
Zahăr ambalat la 

1 kg Pach 500.0 15.97 17.25 7985 8625

Suc de fructe asorti 
3 litri Borc 150 27.5 33 4125 4950

Zahăr  pudră 200gr Pach 50 6.11 6.6 305.5 330
Lavaș Pach 380 6.4 6.92 2432 2629.6

Foi etaj mare Pach 80 25.55 27.6 2044 2208
Cacao praf ,100 GR Pach 80 10.0 12 800 960
Borș clasic,020 GR Pach 370 4.08 4.9 1509.6 1813
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Castraveti murati Borc 150 23.33 28 3499.5 4200
Stafide 200gr Pach 100 14.17 17 1417 1700

Fructe uscate asorti Kg 90 41.67 50 3750.3 4500
Pesmeti uscati maci-

nati,0.5kg Kg 8 37.03 40 296.24 320

Seminte de susan 
,100 GR Pach 20 8.14 9.77 162.8 195.4

Total lotiul 5
61413.44 72112

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. 4a din 23.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon 0230 220 58;  22088
Număr de fax 0230 22098
E-mail oficial crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Stavița Galina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a drumului public 

local L80 R14 Iarova -Balinți, 

2022-2024
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 978 754,63     
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21055419,

 ocds-b3wdp1-MD-165046284544
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055419

Data publicării anunțului de participare 20.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: Buget local

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

Nr.4  din  16.05.2022   

Denumirea operatorului economic SRL ”Primaterax - Nord”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2 

Data: 31.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3362047,0

Inclusiv TVA: 4034456,0
Termen de valabilitate 31.12.2024
Termen de execuție 31.12.2024

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 Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.77, alin.(1) b), 

(2); art.76 (2).
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

 Suma a fost micşorată cu 4 034 456,0 lei

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

Modificări nu au fost efectuate

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)

        Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 
2022-2024 a fost în cadrul procedurii de achiziție nr. 21055419, ocds-b3wdp1-MD-165046284544 din 
11.05.2022.  Cîștigătorul a fost SRL”Primaterax– Nord”  cu care s-a încheiat contractul nr.4 din  16.05.2022 
cu valoarea de 4034456,0 lei MD.   După modificare contractul sa micșorat cu 4 034 456,0 lei și are o 
valoare totală  de  0 (zero) lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Modificarea a fost făcută  în baza Demersului SRL ”Primaterax – Nord” din 21.06.2022 și anume: in procesul analizei 
minutioase a documentatiei de proiect pentru lucrarea mentionata, a fost depistata o eroare critica in devizul de 
cheltuieli generat de catre antreprenor in ceea ce tine de latura cantitativa a devizului, mai exact in cantitatea de 
mixtura asfaltica ce urmeaza a fi amenajata in cadrul proiectului dat. Eroarea consta in faptul ca programul special-
izat de elaborare a devizelor de cheltuieli Winsmeta, uneori formeaza omiteri haotice in calcule, astfel eliminind 
unele resurse din deviz. In cazul dat, aceasta eroare a fost una extrem de semnificativa, dat fiind faptul ca a fost omis 
resursul major din lucrarile de asfaltare a drumurilor – din normativele DB19G si DB16H a fost omis betonul asfaltic, 
astfel suma devizului s-a micsorat esential si devizul de cheltuieli prezentat in cadrul procedurii este unul necon-
form. La fel, tinem sa va informam ca aceasta omisiune nu a putut fi depistata la etapa de elaborare a devizului din 
cauza ca eroarea mentionata apare spontan si fara afisarea carorva mesaje informative sau de atentionare. Aceasta 
omisiune este aproape imposibil de depistat la etapa de elaborare si verificare a devizelor, fapt ce impune imped-
imente in executia ulterioara a lucrarilor si face imposibila efectuarea asfaltarii datorita lipsei betonului asfaltic in 
lista resurselor. 
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                În urma examinării situației create, în scopul valorificării mijloacelor financiare planificate, avînd în 
vedere condițiile meteo caracteristice perioadei date precum și condițiile tehnice pentru executarea unor 
lucrări de betonare, etc,  se propune rezilierea contractului cu antreprenorul dat și repetarea procedurei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4a din 
23.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea/micșorarea contractului sus menționat cu 
4 034 456,0  lei.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA lei

SRL ”Primaterax 
– Nord”  

4a 23.06.2022 - 3 362 047,0 lei - 4 034 456,0 lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___2_______ din ___23.06.2022__________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMARIA S.COLIBASI
Localitate S.COLIBASI
IDNO 1007601006586
Adresa R-UL CAHUL
Număr de telefon 029962900,079615247
Număr de fax 029962236
E-mail oficial primariacolibasi@yahoo.com
Adresa de internet primariacolibasi@yahoo.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dragomir Ina

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  X

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției  77000.0 LEI
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21050588
Link:osds-b3wdp1-MD-1643193826057

Data publicării anunțului de participare 26.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu X □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]Proprii

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

07.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 6

Data: 14.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 82345.25 LEI

Inclusiv TVA: 91570.0 LEI
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  X□

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] LEGEA ACHIZITII PUBLI-

CE  NR 131 DIN 03.07.2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

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

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

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

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

_____________________________________________________________________________________ scrisoarea 
primita de la SRL Baguette cu rugamintea de a rezilia contractul in legatura cu cresterea preturilor.

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Crestetea preturilor pe piată.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__5__din 23.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea sumei contractului dupa cum urmeaza
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL BAGUETTE 2 23.06.2022 28891.79 32200.0

Denumirea 
lotului 

Denumirea operator-
ului economic

Cantitate şi 
unitate de mă-

sură  

Prețul uni-
tar 

(fără TVA)

Pretul 
cu TVA

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Produse ali-
mentare

SRL BAGUETTE

Cartofi mai mari 
de 100 gr 481.1 kg 8.1 8.75 3896.91 4210

Ceapă 100 kg 8.33 9.0 833 900
Morcov 100 kg 9.26 10.0 926 1000

Mere 300 kg 9.17 9.9 2751 2970
Sveclă rosie 100 kg 9.26 10.0 926 1000

Varză calitate 
bună 300 kg 11.11 12.0 3333 3600

usturoi 2 kg 60.19 65.0 120.38 130
Banana calitate 

superioară
200 kg 25.0 30.0 5000 6000

Clementine 
,mandarine cali-
tate superioară

100 kg 24.0 28.8 2400 2880

lămâie 10 kg 28.33 34.0 283.3 340
kiwi 30 kg 37.5 45.0 1125 1350

Rosii proaspete 200 kg 30.56 33.0 6112 6600
Castraveti 
proaspeti

20 kg 33.33 36.0 666.6 720

Radacina de 
telina 20 kg 25.93 25.0 518.6 500

Total pe lot 28891.79 32200.0

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. 1 din 28.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Liceul Teoretic “Vasile Vasilache”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1017620007039
Adresa mun. Chișinău, str. A. Corobceanu, 16
Număr de telefon 067588589
Număr de fax 067588589
E-mail oficial v.vasilachi88@mail.ru
Adresa de internet ltvasilache.educ.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Micleușanu Natalia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri R

Licitație deschisă □  

Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a sălii festive a I.P. Liceul Teo-
retic “Vasile Vasilache”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 620241,00 fără TVA

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646826602857
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646826602857

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 09.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □     

Servicii □      

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

Nu R   Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat R

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646826602857
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646826602857
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Nr. 89 din 06.04.2022

Denumirea operatorului economic ”Servicons Plus” SRL

Nr. şi data contractului de achiziție
Nr: 11/1-22
Data: 24.05.2022

Valoarea contractului de achiziție
Fără TVA: 561814,73 lei
Inclusiv TVA: 674177,68 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 6 luni calendaristice din momentul predării de către Beneficiar a 
obiectului / spațiului către Antreprenor

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului R

Modificarea termenului de executare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezilierea contractului □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, (7), 1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
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 și 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:

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație, conform contractului indicat anterior, s-a constatat necesita-
tea de a executa volume și lucrări neprevăzute inițial, strict necesare pentru finalizarea contractului de bază 
și care au fost cauzate de următoarele circumstanțe depistate doar pe parcursul executării lucrărilor:

La desfacerea pardoselilor din lemn a fost depistat faptul că grosimea umpluturii indicată în caietul de sar-
cini este mai mică cu 13 cm decât stratul real depistat. Respectiv, pentru a putea realiza reparația pardoselii 
este necesar de a executa o umplutură din lut compactat cu grosimea de 13 cm;

Inițiind procesul de execuție a tencuielii pereților din sala festivă și totodată analizând starea totală a aces-
tora (diferențele de nivel și gradul de uzură), s-a constatat că grosimea de 1 cm la tencuieli din amestec 
uscat, prevăzută în caietul de sarcini, nu va permite sub nici-o formă tencuirea pereților cu obținerea unui 
rezultat admisibil. Drept urmare, pentru executarea tencuielii pereților respectivi este necesar aplicarea 
unui strat de tencuială din mortar ciment cu o grosime de 6-8 cm.

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru nr. ___ din 28.06.2022 de modificare a contractului de achiziție a fost în-
cheiat acordul adițional la contractul nr. 11/1-22 din 24.05.2022, încheiat cu compania ”Servicons Plus” 
SRL prin care se include un volum de lucrări neprevăzute în valoare de 98701,71 lei, inclusiv TVA (conform 
devizului anexat), iar suma finală a contractului va constitui 772879,39 lei, inclusiv TVA.

Denumire operator econo-
mic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Servicons Plus” SRL Nr. 01 28.06.2022 82251,43 98701,71
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Nicu Belitei, mob. 060111337, nicu.belitei@igp.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Anvelope de vară și baterii de acumulatoare
Cod CPV 34300000-0
Valoarea estimată a achiziției 2 052 200,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643628510148
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1643628510148?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 31.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

17.03.2022

Denumirea operatorului economic Eximotor S.A.
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 46-BN

Data: 12.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 596 715,00

Inclusiv TVA: 716 058,00

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 de zile din data înregistrării Contractului de către 

Trezoreria de stat

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct.2) din Legea 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume – „modificar-
ea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o 
autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi 
putut să le prevadă”, „modificarea nu afectează natura gen-
erală a contractului” și „creșterea prețului nu depășește 15% 
din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru 
inițial”.

Circulara Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643628510148 din 31.01.2022 privind 
achiziționarea anvelopelor de vară și bateriilor de acumulatoare, a fost atribuite 3 contracte în valoare totală de 1 570 
309,39 lei inclusiv TVA, după cum urmează:

- „Eximotor” S.A. – nr.46-BN din 12.04.2022, privind achiziționarea anvelopelor de vară, în sumă totală de 716 
058,00 lei inclusiv TVA;

- „Daac – Hermes” S.A. - nr.47-BN din 12.04.2022, privind achiziționarea anvelopelor de vară și bateriilor de 
acumulatoare, în sumă totală de 28 812,00 lei inclusiv TVA

- ”Seol-Group” S.R.L. - nr.48-BN din 12.04.2022, privind achiziționarea bateriilor de acumulatoare, în sumă totală 
de 825 439,39 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 25.05.2022, autoritatea contractantă a fost informată de către Eximotor SA despre faptul că a cantitate de 
anvelope (185/65 R15 Cordiant Conform 2 – 400 buc. și 205/65 R15 Cordiant Confort 2 – 20 buc.), produse în Rusia vor 
fi livrate cu întârziere, însă fără a cunoaște data livrării acestora.

Ulterior, Grupul de lucru a solicitat prin scrisoarea nr.34/9-2264 din 15.06.2022 identificarea soluțiilor privind livrarea 
anvelopelor în termenii contractuali.

Ca răspuns, Eximotor S.A. la data de 16.06.2022 a remis răspunsul prin care a informat Grupul de lucru că se află în im-
posibilitate să livreze anvelopele menționate din cauza războiului din Ucraina și au solicitat micșorarea contractului 
în partea ce ține de anvelopele nelivrate.

Totodată, este de menționat că în conformitate cu pct. 2 lit.a) din circulara Ministerului Finanțe-
lor nr.13-09/94 din 14.04.2022, se recomandă micșorarea de către autoritatea contractantă, a valo-
rii contractului, prin excluderea loturilor care nu pot fi importate, în conformitate cu pct. 7.4 din contract. 
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IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.____ din __________ a fost încheiat 
acordul adițional de micșorare a contractului nr.46-BN din 12.04.2022

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:
Nr. şi data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

Eximotor S.A. Cu capital au-
tohton 1 224 700,00 269 640,00

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 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
IDNO 1006601000543
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
Număr de telefon 022 78-51-58; 022 78-51-60
Număr de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vasilii Bodarev, 022 78-51-58; 022 78-51-60

achizitii@dse.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Echipament de protecție și aparate izolante
Cod CPV 35100000-5 
Valoarea estimată a achiziției  8077249,98 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643032975561
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21050493/
Link-ul: 
Data publicării: 24.01.2022

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

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

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

Nr. 3 din 15.03.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „TechPlanet”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 48 
Data: 28.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA:

4159500,00 lei MDL
Inclusiv TVA: 

4991400,00 lei MDL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643032975561
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Livrarea în termen de 90 zile de la înregistrarea Contractului 

la Trezoreria MF
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  V

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art.76 alin. (7) pct. 2) al Legii privind achizițiile publice nr. 

131/2015

Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

 În rezultatul Licitației deschise privind achiziționarea Echipamentului de protecție și aparatelor izolante nr. 21050493 
din 24.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 48 din 28.03.2022 de achiziționare a echipamentului de luptă în potriva 
incendiilor, încheiat cu SRL „TechPlanet” , Cod CPV: 35100000-5, înregistrat la Trezoreria MF cu nr. 2022-0000008347 la 
data de 11.04.2022, termenul de valabilitate fiind până la 31.12.2022, în  valoare de 4991400,00 lei MDL (inclusiv TVA).

Drept urmare, agentul economic intervine cu o Notificare cu nr. 1749 din 23.06.2022 prin care solicită prelungirea ter-
menului de livrare a Echipamentului de protecție până la data de 01.08.2022 ca rezultat al reținerilor logistice globale 
de către producători și extinderea termenilor de fabricare a bunurilor. Mai mult, un motiv fiind și situația creată la 
frontiera de stat în ce privește accesul transportului de mărfuri.

În prezent, acordul se încheie ca urmare a deciziei de modificare nr. 11 din 29.06.2022 a grupului de lucru pentru 
achiziții al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. 

Prin prezentul Acord, în contract se efectuează următoarele modificări:

1.  În Anexa nr. 2 textul „Livrarea în termen de până la 90 zile de la înregistrarea Contractului la Trezoreria MF” se substi-
tuie cu textul „Livrarea până la data de 01 august 2022”.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Companiile producătoare se confruntă cu lipsă sau întârziere de livrare a materiei prime pentru fabricarea anumitor 
componente ale echipamentelor de protecție. Astfel, reținerile logistice globale întârziate către producători, extind și 
termenul de fabricare a bunurilor.

Pe marginea circumstanţelor apărute privind modificarea contractului a fost examinată Notificarea nr. 1749 din 
23.06.2022 și s-a primit decizia Grupului de lucru pentru achiziții exprimată prin procesul verbal nr. 17 din 29.06.2022.

_____________________________________________________________________________________Rezultatele 
examinării:

În baza deciziei nr. 11 din 29.06.2022 de modificare a contractului de achiziție a fost încheiat Acordul adiţional privind 
majorarea valorii contractului, după cum urmează:
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „TechPlanet” 79 29.06.2022 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractelor  

de achiziții publice

Nr.  4 din 22.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Școala Profesională nr.5 
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007600008295
Adresa Sec. Botanica, str. Burebista,66
Număr de telefon 022550076, 022523729, 022523467
Număr de fax 022550076
E-mail oficial sp5.chisinau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Juc Mariana, Pascaru Tatiana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru II 
jumătate al anului de studii 2021-2022

Cod CPV 15800000
Valoarea estimată a achiziției 239 922
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   21049256
Link:  

ocds-b3wdp1-MD-1640286438517

Data publicării anunțului de participare 24.12.2021
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 □   
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 □  

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640286438517
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Serviabil, SRL Nivali Prod ,           SRL Avt Lux Com, SA 
Franzeluța,        SRL Lovis Angro 

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 16,12,14,18,15 
Data: 13.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 164 260,27
Inclusiv TVA: 222 110,20

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 dun 03.07.2015, privind achiziţiile publice, art. 76 
alin. (7) pct. 1) şi 2)

Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

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

-

Alte informații relevante Evoluția situației epidimiologice în țară și măsurile întreprinse 
de instituție pentru a preveni răspândirea virusului COVID 19, 
Școala Profesională nr.5 din mun.Chișinău  conform Hot. Nr.50 
din 13 ianuarie 2022 al CNESP și a circularei nr.03/2-09 183 din 
21.01.2022 trece la regim online, ceea ce a influențat și a de-
terminat micșorarea contractului de achiziții a produselor ali-
mentare.

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:
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Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma

1 Iaurt cu fructe 3,5%,125 g 3200 6,60 21120,00 2300 6,60 15180,00 900 6,60 5940,00

2 Brîză proaspetă de vaci 5% 160 66,00 10560,00 54 66,00 3564,00 106 66,00 6996,00

3 Lapte pasteurizat 2,5l 1l 1200 13,80 16560,00 869 13,80 11992,20 331 13,80 4567,80

4 Chefir 2,5% 0,5 l 850 17,50 14875,00 699 17,50 12232,50 151 17,50 2642,50
5 Unt- 72% 140 168,00 23520,00 70 168,00 11760,00 70 168,00 11760,00

6
Brînză cu cheag tare 
45%ambalat a cite5kg 70 140,00 9800,00 11,65 140,00 1631,00 58,35 140,00 8169,00

7 Smîntînă 10% 160 35,00 5600,00 75,5 35,00 2642,50 84,5 35,00 2957,50
Total 102035,00 59002,20 43032,80

Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma

1 Ficat de pui 200 48,00 9600,00 50,22 48,00 2410,56 149,78 48,00 7189,44

2 Carne de la piept de pui broiler 330 75,00 24750,00 22,04 75 1653,00 307,96 75,00 23097,00

3 Pulpă de pui fără spate 750 46,89 35167,50 355,18 46,89 16654,38 394,82 46,89 18513,12

Total 69517,50 20717,94 48799,56

Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma

1 Chiflă cu magiun 0,08 kg amb. 2660 2,55 6 783,00 1794 2,55 4574,70 866 2,55 2208,30

2 Biscuiți  de ovăz cu unt topit 300 45,5 13 650,00 234 45,5 10647,00 66 45,5 3003,00

3
Biscuiți  zaharoși De la Franzeluța 
(aromă de  lapte topit 255 28,1

7 165,50
197,4 28,1 5546,94 57,6 28,1 1618,56

Total 27598,50 20768,64 6829,86

Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma

1 Pește Merluciu fără cap 280 47,94 13 423,20 110 47,94 5273,40 170 47,94 8149,80

Total 13423,20 5273,40 8149,80

Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma Cantitate Preț Suma

1 Ouă de găină 3200 2,98 9 536,00 1563 2,98 4657,74 1637 2,98 4878,26

Total 9536,00 4657,74 4878,26
Total contracte 222110,20 110419,92 111690,28

Nr. 
d/o

Contractu nr. 15               
SRL Lovis Angro

Produse conform contractului Necesarul produselor  micșorate Suma contractului după modificare

Nr. 
d/o

Contractu nr. 18               
SA Franzeluța

Produse conform contractului Necesarul produselor  micșorate Suma contractului după modificare

Nr. 
d/o

Contractu nr.14                                 
SRL AVT LUX

Produse conform contractului Necesarul produselor  micșorate Suma contractului după modificare

Nr. 
d/o

Contractul nr. 16      
Serviabil SRL

Produse conform contractului Necesarul prododuselor 
micșorate

Suma contractului după modificare

Nr. 
d/o

Contractul nr. 12                  
Nivali Prod SRL

Produse conform contractului Necesarul produselor  micșorate Suma contractului după modificare

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

      Motivul micșorării fiind situația epidimiologică de COVID -19 care a impus trecere la procesul   on-line  
Conform Hot. Nr.50 din 13.01.22 a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică a municipiu-
lui Chișinău și a scrisorii nr.03/2-09/183 din 18.01.2022 al MEC cu referire la organizrea procesul educațio-
nal în conformitate cu măsurile de sănătate publică pentru prevenirea și răspîndirii infecției     COVID -19 
în perioada stării de urgențe în sanatatea publică.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 7 din 22.06.2022 a fost înche-
iat acordul adiţional privind micșorarea contracului de achiziție a produselor alimentare.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Serviabil 1 23.06.2022 54 477,92 59 002,20
SRL Nivali Prod 1 22.06.2022 17 263,18 20 717,94
SA Franzeluța 1 23.06.2022 17 728,25 20 768,64
SRL Avt Lux Com 1 22.06.2022 4 394,50 5273,40
SRL Lovis Angro 1 23.06.2022 3 876,24 4657,74
       Total 97 740,09 110 419,92
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ANUNȚ
 privind reziliere contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com.Chetrosu
Localitate Com.Chetrosu, rl.Anenii Noi
IDNO 1007601007402
Adresa str.Frunze 18, com.Chetrosu, rl.Anenii Noi
Număr de telefon 0265-32-246, 068908339
Număr de fax 0265-32-246
E-mail oficial primarnigai@mail.ru 
Adresa de internet www.comunachetrosu.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Leonid Zalevschi primar

e-mail: llzalevski@mail.ru 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea materialelor de construcție (pietriș, beton, plasă) 

servicii cu mecanisme
Cod CPV 44100000-1
Valoarea estimată a achiziției 1169200,00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-164846153336
Link:http://achizitii.md/ro/public/tender/21054005 

Data publicării anunțului de participare 28.03.2022 
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 fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

10.05.2022

Denumirea operatorului economic S.R.L Delta Forța Securitate
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 29

Data: 10.05.2022

mailto:primarnigai@mail.ru
http://www.comunachetrosu.md
mailto:llzalevski@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
http://achizitii.md/ro/public/tender/21054005
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  169990,00 lei
Inclusiv TVA: 203988,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 28.06.2022

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 131 din 03.07.2015
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

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

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

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma Licitației publice  nr. ocds-b3wdp1-MD-1648461531336 din 28.03.2022 privind Procurarea materialelor de 
construcție Lot 2  Piatră spartă de calcar a fost desemnată cîștigător și încheiat contract  nr. 29 din 10.05.2022 cu op-
eratorul economic SRL Delta Forța Securitate în sumă de 203988,00 lei.

În urma scrisorii nr.223 din 24.06.2022 cu solicitarea în mod de urgență de reziliere a contractului nr.29 din 10.05.2022 
din motivul majorării cheltuielelor de logistică și neîncadrării în prețul oferit de ofertant în urma Licitației publice și prin 
comun acord conform pct.8.1 al prezentului contract grupul de lucru solicită rezilierea contractului sus menționat.

Contractul va fi reziliat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu situaţia creată din ţară din cauza războiului din statul vecin, situaţia economică instabilă ne obligă să ne 
confruntăm cu factori economici duri şi instabili privind cresterea considerabilă a preţurilor la toate produse alimen-
tare, precum şi majorarea costului a resurselor energetice şi a carburanţilor. 

Grupul de lucru, conducânduse de prevederile Legii nr.131/2015 art.76  şi art.77 consideră logic și oportun rezilierea 
contractelor existente, motiv fiind creşterea preţurilor considerabile.

III.  Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 28.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional cu agentul economic privind rezilierea contractului.

Acord adițional nr.1 

- Se reziliază contractul nr.29 din 10.05.2022 privind Procurarea materialelor de construcție Lot 2 Pia-
tră spartă de calcar  neîndeplinite în mărime de 142363,89 lei înregistrat de către AAP cu nr. ocds-b3wdp1-
MD-1648461531336 din data 28.03.2022 cu agentul economic SRL Delta Forța Securitate.

Rezultatele examinării:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648461531336
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648461531336
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648461531336
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.29 din 10.05.2022 a fost încheiat acordul 
adețional privind rezilierea totală a contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
S.R.L Delta Forta 

Securitate Nr.1 28.06.2022 - -

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

Executor:Iamblea Tatiana

Tel: 0265-32-137, Mob:069334569, e-mail: primarnigai@mail.ru 

mailto:primarnigai@mail.ru
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __1_________ din _24.06,2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Гимназия-детский сад им. С. Демиреля
Localitate Мун.Комрат 
IDNO 1011601000332
Adresa Ул.Ферапонтьевская 7
Număr de telefon 079167799
Număr de fax
E-mail scoala7@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Арнаут Н.Ф.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Открытые электронные торги
Nr. procedurii 21047909
Data deschiderii ofertelor 08.12.2021
Nr. BAP  

ocds-b3wdp1-MD-1638369662717
Data publicării în BAP
Data (datele) și 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 Produse alimentare I jumatate 2022
Cod CPV 15800000-6 
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 13.12.2021

Operatorului economic cîștigător  SRL SLAVENA-LUX

SRL IUGINTERTRANS

II SHINTEACOVA SVETLANA

SRL FABRICA OLOI PAC

SRL NIVALI-PROD
Date de contact ale  operatorului economic SRL SLAVENA-LUX                 060529494

SRL IUGINTERTRANS             068002637

II SHINTEACOVA SVETLANA   069077520

SRL FABRICA OLOI PAC        067444384

SRL NIVALI-PROD                   060088988
Nr. contract de achiziție SRL SLAVENA-LUX                        № 727269

SRL IUGINTERTRANS                    № 727273

II SHINTEACOVA SVETLANA     № 727272

SRL FABRICA OLOI PAC               № 727268

SRL NIVALI-PROD                          № 727267       
Data contract de achiziție 28.12.2022

Valoarea contractului de achiziție  SRL SLAVENA-LUX                         257491,50

SRL IUGINTERTRANS                    31268,88 II SHINTEACOVA SVET-
LANA           92553,40              

SRL FABRICA OLOI PAC                163655,00

SRL NIVALI-PROD                          58853,76        
Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 31.07.2022

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

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Постановление Правительства № 667 от 27,05,2016 ч.3п.9 
ст.20

Valoarea modificărilor SRL SLAVENA-LUX                         -55759,57
SRL IUGINTERTRANS                   - 8133,40
II SHINTEACOVA SVETLANA        -39330,41
SRL FABRICA OLOI PAC                -65270,20
SRL NIVALI-PROD                          -11316,72        

Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  □
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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 și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

__В_связи с введением частичного  дистанционного обучения и окончанием учебного года уменьшить суммы 
контрактов на поставку продуктов питания в период с 01.01.2022 г. По 30.06.2022г. 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:
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_Окончание срока действия договоров   а _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru Nr.__2_____din _24.06.2022_____ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.1_______ din 
24,06,2022________ privind:
1. Уменьшить сумму контракта с SRL FABRICA OLOI PAC, осуществляющих поставку молочной продукции 

на 65270,20 (шестьдесят пять тысяч двести семьдесят  леев 20 б.). Общая сумма контракта составит 
98384,80 (девяносто восемь тысяч триста восемьдесят четыре  леев 80 б.) дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.06.2022г

2. 2.Уменьшить сумму контракта с II SHINTEACOVA SVETLANA, осуществляющих поставку овощей и фруктов 
на 39330,41 (тридцать девять тысяч триста тридцать леев  леев 41 б.). Общая сумма контракта составит 
53222,99 лей (пятьдесят три тысячи двести двадцать два леев 99 б.) дополнительное соглашение № 3 от 
24.06.2022г.

3. 3.Уменьшить сумму контракта с SRL SLAVENA-LUX , осуществляющих поставку различных продуктов на 
сумму 55759,57 (пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять леев 57 б. ). Общая сумма контракта 
составит 201731,93 (двести одна тысяча семьсот тридцать один леев 93 б.) дополнительное соглашение 
№ 4 от 10.12.2021г.

4. 4.Уменьшить сумму контракта с SRL IUGINTERTRANS, осуществляющих поставку хлеба на сумму 8133,40 
(восемь тысяч сто тридцать три леев 40 б.). Общая сумма контракта составит 23129,48 (двадцать три 
тысячи сто двадцать девять  леев 48 б.) дополнительное соглашение № 5 от 24.06.2022г.

5. . Уменьшить сумму контракта с SRL NIVALLI-PROD, осуществляющих поставку  говядины на сумму 
11316,72 (одиннадцать тысяч триста шестнадцать леев 72 б.) Общая сумма контракта составит 47537,04 
(сорок семь тысяч пятьсот тридцать семь леев 04 б.) дополнительное соглашение № 6 от 24.06.2022

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

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

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

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

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21048993  din  22.06.2022

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon (022) 201 601
Număr de fax
E-mail oficial dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet www.chisinauedu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Pâine necesare pentru instituțiile de educație timpurie 

din mun.Chișinău, pentru perioada anului februarie-iu-
nie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 005 814,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048993
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1640001522087

Data publicării anunțului de participare  20.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

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/ acor-
dului-cadru

13.01.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Nr. contrac-
tului de achi-

ziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de 
achiziție

Termen de 
valabilitate

Termen de execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sec.Botanica

SA FRANZELUȚA 25 13.01.22 639595,86 690948,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Râşcani

SA FRANZELUȚA 26 13.01.22 677403,00 731790,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

IET nr.199

SA FRANZELUȚA 28 13.01.22 32928.29 35571.98 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Ciocana

SA FRANZELUȚA 37 13.01.22 436015,97 471023,00 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Buiucani

SA FRANZELUȚA 21/A 13.01.22 451425,19 487669,40 31.12.22 01.02.2022-31.06.2022

DETS sec.Centru

SA FRANZELUȚA 21/A 13.01.22 436015,97 471023,00 31.01.22 01.02.2022-31.06.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a), b) și c)
Majorarea prețului în urma modificării 
(după caz)

+ 18 498.13 lei cu TVA

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

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

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

I.1 Majorarea valorii contractului:

 

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după majorare cantității şi valorii bunului

Denumirea produ-
sului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
majorare

Preţ unitar lei 
(cu TVA)

Suma

Majorată lei

 (cu TVA)   

IPGC nr.199

S.A.  Franzeluța  
Pîine fortificată din 
făină de grîu de 
calitate superiaoră

1450
1104,94

10,91
12 054,89



135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5515 IULIE 2022, MARȚI

Pîine din amestec 
din făină de grîu de 
calitatea II și făină 
de secară semialbă

1584
516,70

12,47
6443,24

TOTAL: 18 498,13

      5.2 Prelungirea termenului de livrare (01.02.2022-31.06.2022) a contractelor pînă la data de 22.07.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  

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

        Achiziția de produse alimentare necesare pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din municipiul Chi-
șinău, se face în conformitate cu  meniul model aprobat de ANSP. Astfel, meniul model pentru sezonul vară-toamnă 
a fost întocmit cu întîrziere, ceea ce a dus la tergiversarea publicării procedurii de achiziție publică pentru produse 
alimentare. Din acest motiv a apărut necesitatea majorării cantităților și de prelungire a termenului de livrare la 
unele produse alimentare achiziționate  în baza contractelor menționate mai sus.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru  din  22.06.2022 a fost 
încheiate acordurile adiţionale privind majorarea valorii contractelor şi  prelungirea termenului de livrare.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz) Modificarea terme-

nului de executare/ 
livrareInclusiv 

TVA

DETS sec. Buiucani

SA Franzeluța 45/A/21 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Rîşcani

SA Franzeluța 41 22.06.2022 - - 22.07.2022

IET nr.199

SA Franzeluța 21 21.06.2022 15 415,10 18 498,13 22.07.2022

DETS sec.Ciocana

SA Franzeluța 21 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec. Botanica

SA Franzeluța 41 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Centru

SA Franzeluța 21-1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022

Conducătorul grupului de lucru:

                _Andrei Pavaloi__                                            ____________________

                              (Nume, Prenume)                    (Semnătura)

                                                                     L.Ș.

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

Nr. __2_ din _20.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Licceul teoretic T.Zanet
Localitate с. Congaz r.Comrat
IDNO 1011601000424
Adresa Str Gorchii.9s Congaz
Număr de telefon 0298-69-5-40, 68-3-59
Număr de fax 0298-68-3-59
E-mail licei1-kongaz@rambler.ru
Adresa de internet licei1-kongaz@rambler.ru
Persoana de contact Galina Gaidarji

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cereri ofertelor de pret
Nr. procedurii 21049899
Data deschiderii ofertelor 20.01.2022
Nr. BAP  Nr ocds-b3wdp1-md-1641975354625
Data publicării în BAP
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 □ 

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare
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 □
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Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022

Sursa de finanțare Buget de stat □
Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022

Operatorului economic cîştigător SRL Slavena  Liux

Date de contact ale  operatorului economic Curdova Lidia

Nr. contract de achiziție 2022-0000000970

Data contract de achiziție 21.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 81410

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 19874,60
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante Micșorarea valorii contractului  □
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022г

Operatorului economic cîştigător SRL Baguette

Date de contact ale  operatorului economic Cebotari Valentin

Nr. contract de achiziție 2022-0000000967

Data contract de achiziție 21.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 113052.0

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022
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Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 41955.40
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

Sursa de finanțare Buget de stat □
Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022

Operatorului economic cîştigător SRl Chiupon

Date de contact ale  operatorului economic Ciulafli Anna

Nr. contract de achiziție 2022-0000000971

Data contract de achiziție 21.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 83797.0

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 16034.83
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022
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Operatorului economic cîştigător II Sinteacova

Date de contact ale  operatorului economic Sinteacova Svetlana
Nr. contract de achiziție 2022-0000000969

Data contract de achiziție 21.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 29485.95

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 11013.32
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 25.01.2022

Operatorului economic cîştigător II Costova Maria

Date de contact ale  operatorului economic Costova Maria
Nr. contract de achiziție 2022-0000000968

Data contract de achiziție 21.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 28050

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 4418.7
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

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

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

 V Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

В связи  с окончанием года и окончанием периода  кормления учеников рабочая группа решила заключить 
дополнительные соглашения с экономическими агентами на уменьшение сумм контрактов по поставки  
продуктов питания в период  01.02.2022г по 30.06.2022 .

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

В связи с окончанием  года и окончанием периода кормления 

учеников 

I. Rezultatele examinării:                                                                                                  

•	   1 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru  se micșorează suma contractului  SRl Slavena-liux  si Liceul Teoretic T.Zanet din Con-
gaz                                                                                                                      in suma 19874.60 lei( nouasprezece  mii 
opt  sute saptezeci si patru lei 60 bani)  si va constitui 61535.40(saizeci si unu mii cinci  sute treizeci 
si cinci lei 40 bani), In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de 
achizitie  publica  № 2  din 21.06.2022 a fost incheiat acordul aditional  №8  din 22 .06. 2022

•	 2.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru să micşorează suma contractului intre II Sinteacova si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 11013.32 lei(unsprezece  mii  treisrpezece   lei 32 bani)  si va constitui 18472.63(   
optsprezece mii patru sute saptezeci si doi lei 63 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru 
achizitii de modificare a contractului de achizitie  publica №2  din 21.06.2022 a fost incheiat acordul 
aditional №7 din  22.06 .2021.

•	 3.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru se micșorează suma contractului intre II Costova Maria si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 4418.70lei(patru mii patru sute optspezece  lei 70bani)  si va constitui 23631.30 
lei( douazece  si trei mii sase sute treizece si unu lei 30  bani) .In baza deciziei grupului de lucru  2 din 
21.06.2022 a fost incheiat acordul aditional №6 din 22.06 .2022.

•	 4.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru se micșorează suma contractului intre SRL Chiupon si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
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Congaz__in suma 16034.83 lei(saisprezece  mii treizeci si patru lei 83bani)  si va constitui 67762.17lei( 
saizeci si sapte mii  sapte sute saizeci  si doi lei  17 bani) .In baza deciziei grupului de lucru №2 din 
21.06.2022 a fost incheiat acordul aditional №9 din 22.06 .2022.

•	 5.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru se micșorează suma contractului intre SRL Baguette si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 41955.40 lei(patruzeci si una mii noua sute cinczece si cinc lei 40bani)  si va consti-
tui 71096.60 lei( saptezeci si unu mii   nouazeci si sase lei  60 bani) .In baza deciziei grupului de lucru 
№2din 21.06.2022 a fost incheiat acordul aditional №10 din 22.06 .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  

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

Nr. 5 din 28 июня 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ПУ Центр размещения пожилых людей «ЕМИНЕ ЭРДОГАН» 
Чадыр_Лунгского р-на

Localitate mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 118
IDNO 1003611005917
Adresa mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 118
Număr de telefon (0291)22293
Număr de fax
E-mail Yardimnik200@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Кожокар Екатерина

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea Ofertelor de preturi
Nr. procedurii  Nr: 21047992   
Data deschiderii ofertelor

 

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1638457365481 02.12.2021
Nr. BAP  Nr: 21047992
Data publicării în BAP

 

ocds-b3wdp1-MD-1638457365481 02.12.2021
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 x 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru первое полугодие 2022 ПУ 

Центр размещения пожилых людей «ЕМИНЕ ЭРДОГАН» 
Чадыр_Лунгского р-он

Cod CPV 15000000-6
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638457365481
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638457365481
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Sursa de finanțare Buget de stat 

Buget local X
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 01.01.2022

Operatorului economic cîştigător Slavena- Lux SRL                                                 

Docita-Prim SRL  

II  Sintecova Svetlana        

SC BAGUETTE  SRL          
Date de contact ale  operatorului economic Slavena- Lux SRL 029126552 lidia.curdova@slavena.md ,                                                 

Docita-Prim SRL 

029127959 docita .prim@mail.ru

SC BAGUETTE  SRL          baguettecahul@mail.ru

II  Sintecova Svetlana                                         svetlana-shintya-
kova@mail.ru

Nr. contract de achiziție Slavena- Lux SRL nr. 1

Docita-Prim SRL nr. 2

SC BAGUETTE  SRL nr. 3

II  Sintecova Svetlana nr. 4     
Data contract de achiziție Slavena- Lux SRL din 01.01.2022

Docita-Prim SRL din 01.01.2022

SC BAGUETTE  SRL din 01.01.2022

II  Sintecova Svetlana din 01.01.2022
Valoarea contractului de achiziție Slavena- Lux SRL – 297350,00

Docita-Prim SRL – 17964,00

SC BAGUETTE  SRL – 98693,10 

II  Sintecova Svetlana – 43552,00
Termen de valabilitate Slavena- Lux SRL din 30.06.2022

Docita-Prim SRL din 30.06.2022

SC BAGUETTE  SRL din 30.06.2022

II  Sintecova Svetlana din 30.06.2022
Termen de execuție Slavena- Lux SRL din 30.06.2022

Docita-Prim SRL din 30.06.2022

SC BAGUETTE  SRL din 30.06.2022

II  Sintecova Svetlana din 30.06.2022

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

mailto:.prim@mail.ru
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Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  X

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]LEGE nr.131 din 

03.07.2015 privind achizitiile publice,art.72,al.2
Valoarea modificărilor Slavena- Lux SRL – 71780,00

Docita-Prim SRL – 6192,59

SC BAGUETTE  SRL – 10016,52

IISintecova Svetlana – 12397,44             [indicați suma]
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):

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

 В связи с тем что в ПУ Центр размещения для пожилых людей была получена гуманитарная 
помощь в виде продуктов питания связи с этим не была необходимость в закупке всего объема 
товаров. Поэтому возникла необходимость уменьшения договора на все не выбранные продукты 
питания, заключенные с 01.01.2022 до 30.06.2022г. выигравшими по критерию наименьшая цена. 
Учитывая данные обстоятельства, необходимо уменьшить стоимость договоров по продуктам 
питания на 1-ое полугодие 2022года.

VIII. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
Nr. 4 din 28 июля 2022 a fost încheiat acordul  adiţional  

I. № 01 – din 28.06.2022 по договору номер 01 от 01.01.2022 зарегистрированный в 
казначействе 20220000000103 от 21.01.2022 заключённый с экономическим агентом Slavena- 
Lux SRL уменьшить договор на сумму 71780,00 (Семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят 
лей 00 бань).   

II.  № 02 – din 28.06.2022 по договору номер 02 от 01.01.2022 зарегистрированный в 
казначействе 20220000000104 от 21.01.2022 заключённый с экономическим агентом Docita-Prim 
SRL уменьшить договор на сумму 6192,59 (Шесть тысяч сто девяносто два лея 59 бань)

III.  № 03 – din 28.06.2022 по договору номер 03 от 01.01.2022 зарегистрированный в 
казначействе 20220000000105 от 21.01.2022 заключённый с экономическим агентом SC BA-
GUETTE  SRL уменьшить договор на сумму 10016,52 (Десять тысяч шестнадцать лей 52 бань).

            VI  № 04 – din 28.06.2022 по договору номер 04 от 01.01.2022            

зарегистрированный в казначействе 20220000000106 от 21.01.2022 заключённый с 
экономическим агентом II  Sintecova Svetlana уменьшить договор на сумму 12397,44 (Двенад-
цать тысяч триста девяносто семь лей 44 бань).

        

           _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

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

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

:

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

Nr. __1_ din _16.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Licceul teoretic T.Zanet
Localitate с. Congaz r.Comrat
IDNO 1011601000424
Adresa Str Gorchii.9s Congaz
Număr de telefon 0298-69-5-40, 68-3-59
Număr de fax 0298-68-3-59
E-mail licei1-kongaz@rambler.ru
Adresa de internet licei1-kongaz@rambler.ru
Persoana de contact Galina Gaidarji

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cereri ofertelor de pret
Nr. procedurii 21049068
Data deschiderii ofertelor 29.12.2022
Nr. BAP  Nr ocds-b3wdp1-md-1640089708099
Data publicării în BAP
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 □ 

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare
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 □
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Data deciziei de atribuire a contractului 03.01.2022

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 17.08.2020

Operatorului economic cîştigător SRL Slavena  Liux

Date de contact ale  operatorului economic Curdova Lidia

Nr. contract de achiziție 2022-0000000508

Data contract de achiziție 01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 88206

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 35027,70
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante Micșorarea valorii contractului  □
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 17.08.2020г

Operatorului economic cîştigător SRL Serviabil

Date de contact ale  operatorului economic Angheluta Tatiana

Nr. contract de achiziție 2022-0000000505

Data contract de achiziție 01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 61490
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Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 7001,85
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 03.01.2022

Operatorului economic cîştigător SRl Chiupon

Date de contact ale  operatorului economic Ciulafli Anna

Nr. contract de achiziție 2022-0000000506

Data contract de achiziție 01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 57465.25

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 28844.63
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
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Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 03.01.2022

Operatorului economic cîştigător II Sinteacova

Date de contact ale  operatorului economic Sinteacova Svetlana
Nr. contract de achiziție 2022-0000000504

Data contract de achiziție 01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție 26375.15

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 13679.62
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

Sursa de finanțare Buget de stat □

Data deciziei de atribuire a contractului 03.01.2022

Operatorului economic cîştigător II Costova Maria

Date de contact ale  operatorului economic Costova Maria
Nr. contract de achiziție 2022-0000000502

Data contract de achiziție 01.02.2022
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Valoarea contractului de achiziție 15840

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor 2423,40
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  
Alte informații relevante
Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Da □

Micșorarea valorii contractului  

 V Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

В связи  с окончанием года и окончанием периода  кормления учеников рабочая группа решила заключить 
дополнительные соглашения с экономическими агентами на уменьшение сумм контрактов по поставки  
продуктов питания в период  01.01.2022г по 30.06.2022 .

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

В связи с окончанием  года и окончанием периода кормления 

учеников 

I. Rezultatele examinării:                                                                                                  

•	 1.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru să micşorează suma contractului intre SRL Serviabil  si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 7001.85 lei(sapte mii unu lei 85 bani)  si va constitui 54488.15(   cinczeci si patru  
mii patru sute optzeci si opt lei 15 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modifi-
care a contractului de achizitie  publica №1  din 16.06.2022 a fost incheiat acordul aditional № 5 din 
17.06 .2022.

•	   2 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publi-
că/acordului-cadru  se micșorează suma contractului  SRl Slavena-liux  si Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz                                                                                                                      in suma 35027.70 lei (treizecizeci 
si cinci mii  douazeci si sapte lei 70 bani)  si va constitui 53178.30( cinczeci si trei mii o suta saptezeci 
si opt lei 30 bani), In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de 
achizitie  publica  № 1  din 16.06.2022 a fost incheiat acordul aditional  №4  din 17 .06. 2022
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•	 3.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru să micşorează suma contractului intre II Sinteacova si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 13679.62 lei(Treisprezece  mii sase sute  saptezeci si noua lei 62 bani)  si va con-
stitui 12695.53(   douasprezece mii sase   sute nouazeci si cinci lei 53 bani) .In baza deciziei grupului 
de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie  publica №1  din 16.06.2022 a fost 
incheiat acordul aditional №2 din  17.06 .2021.

•	 4.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru se micșorează suma contractului intre II Costova maria si  Liceul Teoretic T.Zanet 
din Congaz__in suma 2423.40lei(doua  mii patru sute douazece si trei  lei 40bani)  si va constitui 
13416.60 lei( Treisprezece mii  patru sute saisprezece lei 60  bani) .In baza deciziei grupului de lucru  
1 din 16.06.2022 a fost incheiat acordul aditional №1 din 17.06 .2022.

•	 5.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru se micșorează suma contractului intre SRL Chiupon si  Liceul Teoretic T.Zanet din 
Congaz__in suma 28844.63 lei(douazeci si opt mii opt sute patruzece si patru lei 63bani)  si va con-
stitui 28620.62 lei( douazeci si opt mii  sase sute douazeci lei  62 bani) .In baza deciziei grupului de 
lucru №1din 16.06.2022 a fost incheiat acordul aditional №13 din 17.06 .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  

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

de achiziții publice

Nr.1 din 29 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 237
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: elena.samoi-
la-lungu@bnm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de îmbunătățire a soluției informatice Registrul ris-

cului de credit
Cod CPV 72267000-4
Valoarea estimată a achiziției 1 415 000,00 MDL fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1586874003084
https://achizitii.md/ro/public/tender/21022104/

Data publicării anunțului de participare 14.04.2020
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nr: 4 din 28.01.2020

Linkul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_
nr4.pdf

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

Tipul contractului de achiziție/acord-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
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție / acord-cadru

27.05.2020

Denumirea operatorului economic „CRYSTAL SYSTEM” S.R.L
Nr. şi data contractului de achiziții Nr.25/122/2020-LD 

Data: 19.06.2020

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1586874003084
https://achizitii.md/ro/public/tender/21022104/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576047969821
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_nr4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_nr4.pdf
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Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 60 000,00 EUR
Inclusiv TVA: 72 000,00 EUR

Termen de valabilitate Până la executarea deplină a tuturor obligațiunilor prevăzute 
în Contract

Termen de execuție 24 luni

IV. 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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:□
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art.76 

alin.(7) pct.4)

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind activitatea gru-
pului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Creşterea prețului în urma modificării 

(după caz)

n/a

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

Acord adițional nr. 1 din 02.07.2021
Acord adițional nr. 2 din 29.12.2021

Alte informații relevante Menționăm că la pct.18 din Darea de seamă nr.1 din 19.06.2020 
procesată de către Agenția Achiziții Publice (AAP), perioada de 
valabilitate a contractului a fost indicată eronat (30.06.2020), fiind 
o neconcordanță în coraport cu data semnării contractului și cu 
prevederile contractului și anume „până la îndeplinirea tuturor 
obligațiilor părților”.

În același context, în cap.III din Darea de seamă nr.1 din 02.07.2021 
și cap.III din Darea de seamă nr.2 din 30.12.2021 privind modifica-
rea contractului de achiziții publice, fiind la fel procesată de AAP, 
a fost menționat despre termenul de valabilitate a contractului, și 
anume „până la îndeplinirea tuturor obligațiilor părților”. 

Suplimentar, în darea de seamă s-a menționat că la inițiativa Be-
neficiarului se modifică termenul de executare, dar nu se modifică 
termenul de valabilitate a contractului. 

Respectiv, menționăm că conformitatea modificării contractului 
de achiziție publică nr. 25/122/2020/LD din 19.06.2020 este în co-
respundere cu cadrul legal aferent achizițiilor publice, iar decizia 
nu afectează condițiile inițiale, deoarece termenul de executare 
nu a fost o cerință de eligibilitate.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziționarea serviciilor de îmbunătățire a soluției informatice Registrul riscului de credit. În Contract se aplică urmă-
toarele modificări: „La cap.2 „Termeni și condiții de prestare”,  pct.2.1., în Anexa nr.1 și în Anexa nr.2 la pct.2.1. cuvintele 
„24 luni” se substituie cu cuvintele „27 luni””.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării 
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și supravegherii riscului de credit, care conține modificări la structura raportului ORD0317 „Raportul zilnic cu privire 
la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate” (solicitare comandă de îmbunătățire care 
a fost plasată către Prestator), a fost aprobată la data de 26.05.2022 de către Comitetul Executiv al Băncii Naționale 
a Moldovei și potrivit pct.2 din Hotărârea Comitetului Executiv din 26.05.2022, modificările la Instrucțiune vor intra 
în vigoare la 01.09.2022. Reiesind din acest fapt, finalizarea comenzii poate fi efectuată o dată cu lansarea cu succes 
în producție a modificărilor dezvoltate, care nu pot fi plasate pe mediul de producție mai devreme de 01.09.2022 
pentru a nu impacta structura curentă de raportare din partea băncilor. Astfel, este necesară modificarea contractului 
nr.25/122/2020-LD din 19.06.2020 prin extinderea perioadei de prestare a serviciilor până la data de 30.09.2022 (3 
luni).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.3 din 27.06.2022 de modificare a contractului de achiziție nr.25/122/2020-LD din 
19 iunie 2020 a fost încheiat acordul adiţional privind serviciile de îmbunătățire a soluției informatice Registrul riscu-
lui de credit, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic „CRYSTAL SYSTEM” S.R.L.

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv 
TVA

CRYSTAL SYSTEM 
S.R.L

Întreprinderea cu 
capital străin 3 28.06.2022 - -

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 DE ATRIBUIRE

Nr.  127A   din 12.07.2022               

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Celac Nadejda
Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului norma-
tiv:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □       

Obiectul de achiziție CELULE DE MEDIE TENSIUNE

Anunțul de participare Nr.: 6P

Data publicării: 14.01.2022

Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_3.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
ELECTROTEST GRUP SRL
HABSEV GRUP SRL
HORUS ENERGY SRL
PROGRES ENERGY SRL
ELECTROCON SRL

De la operatori economici dintr-un alt stat: 
SIEMENS SRL
ЗАО КАТЭК
Pe cale electronică: 7

 
 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_3.pdf
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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. 32 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SIEMENS SRL
IDNO J40/6772/1995
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

+40-021-62964

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      
 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

23.930.406,61 MDL, inclusiv servicii de instruire 62.929,76, fara 
TVA
35.139.156,11 MDL, fara TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fara TVA

1 CELULE DE MEDIE TENSIUNE 2022 31682300-3 17 un. 2b39222 din 
13.06.2022 6.974.832,78

2 CELULE DE MEDIE TENSIUNE 2023 31682300-3 42 un. 2b39222 din 
13.06.2022 16.892.644,08

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 remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  129A   din 13.07.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Celac Nadejda
Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 
74/2020

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       

Obiectul de achiziție AUTOTURISME 4X4
Anunțul de participare Nr.: 40P

Data publicării: 12.04.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_28_2.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
DAAC AUTO SRL
AUTOFRAME SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 2
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 67 din 31.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DAAC AUTO SRL
IDNO 1006600006098
Date de contact 

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

022 406220

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

3.274.497,53 MDL fara TVA

441.562,57 MDL fara TVA (oferta partiala)

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fara 
TVA

1 Autoturisme de uz general 4x4, 
cu cutia de viteze automata

34113200-4 1 un. 3b40522 din 
16.06.2022

341.216,72

2 Autoturisme de uz general 4x4, 
cu cutia de viteze mecanica

34113200-4 9 un. 3b40522 din 
16.06.2022

2.933.280,81

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  130A   din 13.07.2022                

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Celac Nadejda

Tipul entității contractante şi obiectul principal 
de activitate

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

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii □       

Obiectul de achiziție Servicii de suport tehnic si consultanta     pentru 
platforma tehnologica (Hardware și Software de 
sistem), sub forma de subscripție anuala aferenta 
perioadei 01.07.2022 -  30.06.2023

Anunțul de participare Nr.: 49 A
Data publicării: 15.04.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_29_3.pdf

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

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_29_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_29_3.pdf
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 

DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL
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. 69 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL
IDNO 1006600054871
Date de contact 

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

022 509709

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

729397,22 MDL,  fara TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fara 
TVA

1 EBS NetwrkEd 10 Clt Con SOL 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 94.979,56

2 EBSAutochgr Mod 1-64 slots 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 132.742,51

3 Oracle Sparc T4-1 server 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 144.185,83

4 Oracle Sparc T4-1 server 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 93.835,22
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5 Oracle Sparc S7-2 server 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 36.618,62

6 Oracle Sparc S7-2 server 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 78.958,91

7 StorageTek SL150 Library 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 14.189,72

8 HUS 130 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 82.391,90

9 HUS 130 Tray 713569300-
1 1 un 4s40422 din 

16/06/2022 51.494,94

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Autovehicule şi stivuitor noi sau cu parcurs
          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
      (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. Cod CPV
Denu-
mi-rea 

bunurilor

Can-
ti-ta-
tea

(buc.)

Specificații

Valoarea 
estimată 
cu TVA, 

EUR

Lot 1

1. 34113300-5 SUV 4

Culoare – albă

Cutie de viteze – manuală

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 6,5 litri/100km

Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani

Numărul de locuri – 5

Numărul de uşi – 5

Tracțiune – față

Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

4*15 500=

62 000 
EUR

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Nr. Cod CPV
Denu-
mi-rea 

bunurilor

Can-
ti-ta-
tea

(buc.)

Specificații

Valoarea 
estimată 
cu TVA, 

EUR

Lot 2

2. 34110000-1 Sedan 2

Culoare – albă
Cutie de viteze – manuală
Combustibil – diesel
Consum mediu – nu mai mult de 6,0 litri/100km
Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani
Numărul de locuri – 5
Numărul de uşi – 4
Tracțiune – față
Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă
Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

2*13 500=

27 000 EUR

Lot 3

3. 34113300-5 SUV 1

Culoare – albă

Cutie de viteze – manuală

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 6,5 litri/100km

Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani

Numărul de locuri – 5

Numărul de uşi – 5

Tracțiune – integrală 4x4

Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

16 500 EUR

Lot 4

4. 34110000-1 Universal 3

Culoare – albă

Cutie de viteze – manuală

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 6,0 litri/100km

Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani

Numărul de locuri – 5

Numărul de uşi – 5

Tracțiune – față

Garda la sol – minim 165 mm

Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

3*14 500=

43 500 EUR
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Lot 5

5. 34110000-1 Furgon 1

Culoare – albă

Cutie de viteze – manuală

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 6,5 litri/100km

Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani

Numărul de locuri – 2/3

Numărul de uşi – 4

Tracțiune – față

Volum portbagaj – minim 4,0m3

Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

19 000 EUR

Lot 6

6. 34114400-3
Microbus

Vagon 
marfar

1

Culoare – albă

Cutie de viteze – manuală

Combustibil – diesel

Consum mediu – nu mai mult de 8,0 litri/100km

Parcurs – până la 70 000 km, maximum 3 ani

Numărul de locuri – 2/3

Numărul de uşi – 5 (inclusiv laterală culisantă și posterioare)

Sarcina utilă maximă – 2 000-2 500 kg

Dotări – aer condiționat, sistem de frână ABS, airbag-uri fronta-
le șofer, închidere centralizată, tapițerie textilă

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru automobile 
cu parcurs / minim 36 luni pentru automobile noi

35 000EUR

Lot 7

7. 42415100-9 Stivuitor 1

Motor – diesel

Capacitatea de ridicare – minim 3 000 kg

Garda la sol – minim 14 cm

Înălțime ridicare – minim 3m

Cutie de viteze – automată

Parcurs – maximum 3 ani

Garanție de la producător – minim 12 luni pentru stivuitor cu 
parcurs / minim 36 luni pentru stivuitor nou

12 500EUR

Total inclusiv TVA, EUR 215 500 
EUR

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;
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3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 90 de zile începând cu data 
semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la adresa: mun. Chişinău, 
str. Munceşti, 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței
Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 
ștampila umedă Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice Obligatoriu

3. Confirmarea lipsei datoriilor față 
de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de proprie 
răspundere

Obligatoriu

4. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de 
plată 30 zile calendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), 
după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
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Notă: pentru autovehicule (stivuitor) cu parcurs se aplică următorul coeficient de comparare a prețuri-
lor: 0,9 de la prețul a unui transport nou pentru parcurs 1 an, 0,8 – pentru parcurs 2 ani și 0,7 pentru 3 
ani. Autovehicule (stivuitor) cu parcurs mai mult de 3 ani – nu se acceptă.

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

 Depunerea ofertelor pe:  [data]  18.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  18.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22.  Adresa la care trebuie transmise ofertele:MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să 
participe la deschiderea ofertelor.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  13.07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică
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35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor(se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise:pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ştampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Autovehicule şi stivuitor noi sau cu parcurs”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), la cursul BNM în raport cu moneda 
EURO, termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, cantitatea corespunde acte-
lor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Detectoarelor de defecte şi piese de schimb
     (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor Unitatea

de măsură
Can-

ti-tatea Marcarea Preț, unit. fără 
TVA, MDL

Valoarea estima-
tă fără TVA, MDL

1

38
43

13
00

-8

Bloc palpatoare BP-1L buc. 12 22.03.01.00.04 3 300 39 600

2 Bloc palpatoare BP-2L buc. 12 22.03.01.00.05 3 300 39 600

3 Bloc palpatoare BP-1P buc. 12 22.03.01.00.06 3 300 39 600

4 Bloc palpatoare BP-2P buc. 12 22.03.01.00.07 3 300 39 600

5 Cablu de conectare pen-
tru RDM-22 buc. 12 22.06.00.00 3 300 39 600

6 Acumulator pentru RDM-
22 buc. 10 22.09.00.00 1 600 16 000

7 Cablu alimentare RDM-22 buc 10 1 400 14 000

8 Acumulator pentru 
RDM33 buc 5 A512/2,2S 12V 2,2Ah 900 4 500

9 Încărcător BP3U 12/14-1a buc 5 2.18/01.04n 2 500 12 500

10 Cablu senzorului de cale 
RDM-22 buc 10 22.3202.00 1 000 10 000

11 Tub pentru apa m 50 45 2 250

12 Senzor de cale p. RDM22 buc 6 22.32.00.00 5 600 33 600

13 Cartela flash buc 12 300 3 600

14 Cărucior RDM-22 buc 2 28 800 57 600

15 Defectoscop ultrasonic 
UDS2-RDM-23 buc 5 TP RT MO17 

2095423601022005 205 000 1 025 000

Total 1 377 050

Total cu TVA, MDL 1 652 460

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 de zile începând cu data semnării 
contractului de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la adresa: mun. Chişinău, str.
Munceşti71, la depozitul cumpărătorului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii crite-
riului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștam-

pila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoa-
nelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al per-
soanelor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de confor-
mitate sau certificate de 
inspecție a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a ope-
ratorului

Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datorii-
lor față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de 
Stat sau declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 30 
zile calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii nego-
ciate), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
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20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data]  04.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  04.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chişinău, bd.  Ștefan cel Mare și Sfânt nr.  124 (et.4), 
MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 007 din 11 mai 2022, BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  13.07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
Sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
Facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
Plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă
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34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor(se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ştampilei pe păr-
țile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Detectoare de defect şi piese de schimb”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) , termenul de plată 30 zile calendaris-
tice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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