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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid - repetat”

Nr. _____ din 15.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

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

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

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

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

anastasia.ionel@anp.gov.md

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

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

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

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

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V

Denumirea 
bunurilor Specificația tehnică deplină solicitată:

Bunurile 
vor fi livra-
te/instalate 

în urmă-
toarele 

instituții

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
tatea

Preț lei/buc.

(fără TVA)

Suma totală, 
lei 

(fără TVA)

1 

42
12

20
00

-0

Pompă de 
circulație

Motor cu rotor umed;

U – 220-250 V, 50 Hz;

Q min.–9 m3/h la înălțimea minim 12m;

Ø – 40 mm (1½’’), conectarea prin 
flanșe;

Distanța între racorduri – 250 mm;

Gradul de protecție minim IP 42;

Inclusiv livrarea la destinatar.

Depozitul 
ANP, str. 
Petricani 

88

buc. 5 16 000,00 80 000,00

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2

39
71

50
00

-7

Cazan pe 
combustibil 

solid

Secţionat, din fontă, pentru sistema de 
încălzire;

Tipul de combustibil: cărbune și lemne;

Puterea termică: (cărbune) minim 70 – 90 
kW;

Suprafața de încălzire: minim 700 m2;

Presiunea de lucru: minim 4 bar;

Randamentul: minim 80 %;

Alimentarea cu combustibil: manual;

Notă: nu se acceptă prezentarea ofertelor 
care conțin modele diferite (toate caza-
nele propuse să fie de același model și cu 
parametri identici);

Inclusiv livrarea la destinatar.

Depozitul 
ANP, str. 
Petricani 

88

buc. 8 60 000,00 480 000,00

3

44
62

12
00

-1 Boiler in-
direct cu 2 
serpentine 

demontabile

Volum: 900 – 1100 litri;

Suprafața serpentinei 1 minim 2 m2;

Suprafața serpentinei 2 minim 1 m2;

Materialul serpentine: oțel inoxidabil sau 
cupru;

În complet cu anod de magneziu 
învelișul interior al boilerului emailat;

Izolația exterioară a boilerului grosimea 
minim 50 mm;

Presiunea minimă de lucru: 6 bar;

Cu supapă de siguranță și indicator de 
temperatură;

Modul de montare vertical pe pardo-
seală, posibilitatea de a fi conectat la o 
centrală termică;

Inclusiv livrarea la destinatar.Inclusiv 
livrarea la destinatar.

Depozitul 
ANP, str. 
Petricani 

88

buc. 1 40 000,00 40 000,00

TOTAL 600 000,00

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

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

R Nu 

□  Da 

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

R Nu 

□  Da

http://www.cpv.enem.pl/ro/44621210-4
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

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

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documenta-
ția standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  din data li-
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură 
electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără 
TVA

Completat  în conformitate cu Anexa nr.9  din Documenta-
ția standard - în original, emisă de o bancă comercială; Ter-
men de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al 
ofertei – 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. 
Nu acceptă transfer pe contul ANP

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

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

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

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

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

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

Certificat de efectuare sistematică a plății impozite-
lor, contribuțiilor 

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

Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată Copie, confirmată prin semnătura electronică.
Declarație privind confirmarea identității beneficia-
rilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația con-
damnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

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

Curbe de performanță - copie, confirmată prin ștampila și semnătura participan-
tului sau semnătura electronică, pentru loturile nr. 1.
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Dovada garanției extinse la bunurile propuse

- minim 12 luni pentru toate loturile, confirmat prin ștam-
pila și semnătura participantului sau semnat electronic; 
confirmat prin ștampila și semnătura participantului 
sau semnat electronic;

- livrarea din contul ofertantului la adresa mun. Chișinău str. 
Petricani 88, pentru toate loturile.

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

Se prezintă la atribuirea contractului, completat în confor-
mitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă 
de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electro-
nică; 

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

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

15.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.45 din 14.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

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

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 73200000-4

Servicii de elaborare a documentelor nor-
mative în construcții. 1

Conform 
caietului 
de sarcini 

 2 278 837,00

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 prote-
jată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.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

August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția: 2022-2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5  din 14.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Sănătate Publică
IDNO 1018601000021
Adresa str. Gh. Asachi, nr. 67A
Numărul de telefon/fax 022-574-519
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@ansp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.ansp.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiper Natalia
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gratu-
it 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)

achizitii@ansp.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Insituției publică

Informații despre obiectul achiziției:Procurarea peselor de schimb și consumabilelor pentru utilajul me-
dical

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 50112000-0 Lot 1.Fișă mobilă 10 buc 16A 3P IP 44 SCAME 930
2 50112000-0 Lot 2. Priză mobilă 10 buc 16A 3P IP 44 SCAME 1480

3 50112000-0 Lot 3. Priză fixă 5 buc 16A 3P IP 44 SCAME 760

4
50112000-0 Lot 4.Priză fixă incastra-

bilă
5 buc 16A 3P IP 44 SCAME 585

5
50112000-0 Lot 5.Motor electric 1 buc AGM 90L 2 2 2KW3000 220/380V 

T GAMAC
2816

6 50112000-0 Lot 6.Roată de curea 2 buc SPB100-24 528

7 50112000-0 Lot 7.Ambreaj 2 buc FL 24 736

8 50112000-0 Lot 8.Ambreaj 2 buc FL 19 636

9 50112000-0 Lot 9.Separator de 
sarcină

6 buc 20A IP  IP 65 SCAME 528
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10 50112000-0 Lot 10.Releu interm 8 buc RPM4 15A 230VAC LED SCHNEI-
DER

2296

11 50112000-0 Lot 11.Soclu releu 8 buc RPM3 16A SCHNEIDER 864

12 50112000-0 Lot 12.Suport p/u sig-
urat

10 buc CH5*20gG VSV-4 320

13 50112000-0 Lot 13.Buton cupercă 
revenire

5 buc HLAY5 INO+1NC60mmHIMEL 265

14 50112000-0 Lot 14.Întrerupător 
pahcet

4 buc buc XB4BJ33 IP66ND+ND3P 
SCHNEIDER

1520

15 50112000-0 Lot 15.Carota bimetal 1 buc HSS-CO8% 51MMBOSCH 315

16 50112000-0 Lot 16.Carota bimetal 1 buc HSS-CO8% 22MMBOSCH 207

17 50112000-0 Lot 17.Carota bimetal 1 buc HSS-CO8% 68MMBOSCH 382

18 50112000-0 Lot 18.Invertor 1 buc P19130A 2R2G1 2.2kW220V 4583

19 50112000-0 Lot 19.Supapă de sigu-
ranță(p/u autoclave)

2 buc FlOPRESS1/2*1/2PCPAB2.5b
ar409031198500

900

20

50112000-0 Lot 20.Robinet ½ in 
ambalaj de consum(p/u 
autoclave camera de 
abur)

5 buc ЦТ129M 03.930-20,409031124700 3750

21 50112000-0 Lot 21.Garnitură (p/u 
autoclave)

2 buc 439*13mm,цт129.01.009, 
цт129.01.009-20,409031141800

3000

22
50112000-0 Lot 22.elemente de 

încălzire (TEN) (p/uДЭ-
10)

12 buc P-2.0kW,d-14mm h-150mm,L-
50mm

8400

23 50112000-0 Lot 23.elemente de 
încălzire (TEN)(p/uДЭ-4)

16 buc P-1.5kW,d-18mm h-140mm,L-
50mm

11200

24
50112000-0 Lot 24.elemente de 

încălzire (TEN) (p/uДЭ-
25)

16 buc P-2.0kW,d-18mm h-150mm,L-
80mm

11200

25
50112000-0 Lot 25.elemente de 

încălzire (TEN) (p/uДЭ-
25M)

16 buc P-2.5-3.0kW,d-14mm h-130-
150mm,L-50mm

11200

26
50112000-0 Lot 26.Izolația capacului 

(p/u autoclav Media-
clave 10) cu instalare.

1 buc Silicon.cod.135 860 4200

27
50112000-0 Lot 27.Coloană de nivel 

a apei (p/u autoclav GC-
100-3)

2 buc Sticlă.codЦТ129 14ю02ю230 1900

28 50112000-0 Lot 28.Manometru (p/u 
autoclave)

6 buc ЭКМ 0-4atm(ambalaj de uzină.
verificare metrologocă)

7200

29 50112000-0 Lot 29.Ventil (p/u auto-
clave GP-400)

2 buc ПЗ26291-015M(stare nouă) 7000

30

50112000-0 Lot 30.Butelie pentru 
gaze comprimate 50 L

1 buc Buteliile pentru gaze comprimate cu ven-
til sunt destinate transportului, stocării 
și distribuției unei game variate de gaze: 
oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea 
- 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Pre-
siunea de încărcare - 200 bari; Lungimea 
cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greu-
tatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/
ISO9809-1;  Anul producerii - min 2018, 
cu încercare hidraulică                                                         

12570
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31 50112000-0 Lot 31.Portpensetă cu 
lentilă

2 buc 1,2mm cod:701.0313 470

32 50112000-0 Lot 32.Portpensetă cu 
lentilă

2 buc 1,6mm cod:701.0307 470

33 50112000-0 Lot 33.Portpensetă cu 
lentilă

2 buc 2,0mm cod:701.0315 470

34 50112000-0 Lot 34.Portpensetă cu 
lentilă

2 buc 3,2mm cod:701.0311 470

35 50112000-0 Lot 35.Portpensetă cu 
lentilă

2 buc 2,4mm cod:701.0309 470

36 50112000-0 Lot 36.Portpensetă Jum-
bo cu lentilă

2 buc 1.6mm cod:701.1231 1210

37 50112000-0 Lot 37.Portpensetă Jum-
bo cu lentilă

2 buc 2,4mm cod:701.1232 1210

38 50112000-0 Lot 38.Portpensetă Jum-
bo cu lentilă

2 buc 3,2mm cod:701.1233 1210

39 50112000-0 Lot 39.Electrozi TIG 10 buc D1,0mm x175E3-CAP MOV 500

40 50112000-0 Lot 40.Electrozi TIG 10 buc D1,6mm x175E3-CAP MOV 600

41 50112000-0 Lot 41.Electrozi TIG 10 buc D2,0mm x175E3-CAP MOV 800

42 50112000-0 Lot 42.Electrozi TIG 10 buc D2,4mm x175E3-CAP MOV 900

43 50112000-0 Lot 43.Electrozi TIG 6 buc D3,2mm x175E3-CAP MOV 990

44 50112000-0 Lot 44.Sprei indicator 
scurgere

3 buc acetelen,azot.CO2.ARGON 900

45 50112000-0 Lot 45.Tub gidare teflon 1 buc D1.0-1,2mm,5metr126.0028 570

46 50112000-0 Lot 46.Tub gidare izolat 1 buc D1.0-1,2mm,5metr124.0113 350

47 50112000-0 Lot 47.Conectare rapidă 2 buc F28710042 900

48 50112000-0 Lot 48.Conectare rapidă 4 buc 14008147 1800

49 50112000-0 Lot 49.Conectare rapidă 2 buc 14008148 440

50 50112000-0 Lot 50.Conectare rapidă 2 buc 14008159 440

51 50112000-0 Lot 51.Conectare rapidă 2 buc 14008141 900

52 50112000-0 Lot 52.Conectare rapidă 8 buc 14008160 3600

53 50112000-0 Lot 53.Conectare rapidă 2 buc 14008144 440

54 50112000-0 Lot 54.Conectare rapidă 2 buc 14008152 900

55 50112000-0 Lot 55.Robinet butelie 
25E

4 buc 1777011. 1777010 2400

56 50112000-0 Lot 56.Scut 45A 4 buc 220674 2200

57 50112000-0 Lot 57.Scut Pt. craituire 4 buc 220675 2200

58 50112000-0 Lot 58.Cap 45A 2 buc 220713 1900

59 50112000-0 Lot 59.Duză craituire 3 buc 220672 900

60 50112000-0 Lot 60.Electrod 3 buc 220669 1950

61 50112000-0 Lot 61.Inel izolant 45A 
craituire

3 buc 220670 1950
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62 50112000-0 Lot 62.Pensetă 4 buc 1,0mm cod:701.1226 720

63 50112000-0 Lot 63.Pensetă 4 buc 1,6mm cod:701.1227 720

64 50112000-0 Lot 64.Pensetă 4 buc 2,4mm cod:701.1228 720

65 50112000-0 Lot 65.Pensetă 4 buc 3,2mm cod:701.1229 720

66 50112000-0 Lot 66.Baghetă Supertig 
308 LSI

5 kg d-2.4mm*1000mm (pac.5kg.) 1575

67 50112000-0 Lot 67.Sîrmă Supermig 
308 LSI

5 kg d-0.8mm (bobină.5kg.) 1725

68 50112000-0 Lot 68.Sîrmă MIG ER 
4043(AISIS)

2 kg d-1.0mm (bobină-2kg.) 570

69 50112000-0 Lot 69.Sîrmă MIG ER 
5356(ALMg5)

2 kg d-1.0mm (bobină-2kg.) 570

70 50112000-0 Lot 70.Batterie 2 buc GEL 12V min100Ah(an.prod.
min2021)

13000

71 50112000-0 Lot 71.Mandrină  MT-4/
ER32

1 buc pentru pansete MT-4filament 
M10/ER32 d50mm

2500

72

50112000-0 Lot 72.Dozimetre in-
dividuale (TLD-100, 
tip 0110 Product-TLD 
CARD-21C) pentru spec-
trometrul Harshow-6600

500 buc TLD-100, tip 0110 , Product-TLD 
CARD-21C. (Thermo Scientific), 
Material: LiF:Mg,Ti. Cristalul in 
forma patrata cu dimensiulile: 
3.2x3.2x0.89mm, fixat in card 
de aluminiu acoperit de PTFE.  
Dimensiunile exterioare a cartelei 
dozimetrice este de 4,3x3.1cm

650000

73 50112000-0 Lot 73.Card Holder de 
tip: Product -TYPE88XX

500 buc Dimensiunile exterioare a card 
holder este de 6.8x4.1cm.

215000

74

50112000-0 Lot 74.Quad Driver Rear  
Placa de control al Ra-
diofrecventei pentru 
Cuadrupolului din spate 
(Q3)

1 buc cod G7000-69015 44000

75

50112000-0 Lot 75.Quad Driver Front 
Placa de control al Ra-
diofrecventei pentru 
Cuadrupolului din fata 
(Q1)

1 buc cod G7000-69015 44500

76

50112000-0 Lot 76.GS Hydrogen Cell 
Celula de electroliza 
pentru Generatorul 
de hidrogen Precision 
100cc

1 buc cod 05-1007 45000

77

50112000-0 Lot 77.TOPwave IR Sen-
sor 
Sensor IR pentru masu-
rarea temperaturii de 
mineralizare din interio-
rul tubului la Mineraliza-
torul TopWave

1 buc cod 919-53040-0 78000

78

50112000-0 Lot 78.Detector Board 
Specord 200 Plus (2013) 
Placa detectorului la 
Spectrofotometrul UV-
Vis Specord 200 Plus

1 buc Cod 228:315.27 25405
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79

50112000-0 Lot 79.Deuterium lamp 
Specord 200 plus 
Lampa de deuteriu pen-
tru Spectrofotometrul 
UV-Vis Specord 200 plus

1 buc cod 820-60274-C 30227

80

50112000-0 Lot 80.Pre-treatment set 
with RO-membrane 
Cartus de pretratare cu 
osmoza inversa pentru 
Boeco Pure

1 buc  Cod BOE 8210010 7105

81

50112000-0 Lot 81.Ultrapure water 
cartridge  
Cartus de ultrapurificare 
cu rasina pentru Boeco 
Pure

1 buc Cod BOE 8010003 8120

82

50112000-0 Lot 82.Detector Board 
Specord 200 Plus (2013) 
Placa detectorului la 
Spectrofotometrul UV-
Vis Specord 200 Plus

1 buc Cod 228:315.27 24405

83
50112000-0 Lot 83.Seringă, Shimad-

zu AutosemplerAOC-20i, 
10 µL, P/N 221-34618

4 buc Cod 221-34618, Bucata=1 unitate 4000

84

50112000-0 Lot 84.Cauciuc siliconic 
Shimadzu Septa, 350C 
Max (20 / PK) - nr. cata-
lolg 201-35584-00

2set  nr. catalolg 201-35584-00, Set a 
câte 20 de unități

1200

85

50112000-0 Lot 85.Inel de cauciuc 
O-RING, ARM, 4DP3,5   / 
PK, ASC-6000, nr. catalog 
036-11201-84

3set nr. catalog 036-11201-84,  Set a 
câte 5 de unități

1350

86
50112000-0 Lot 86.Inel de cauciuc 

O-RING, 4D P5 (5 / PK), 
nr. catalog 036-11203-84

3set nr. catalog 036-11203-84, Set a 
câte 5 de unități

1350

87

50112000-0 Lot 87.Shimadzu Gas 
Filter Kit for GC-ECD  

1 buc Includes one 2-position base 
plate with M type 
 connectors, one Oxygen/Mois-
ture/Hydrocarbon 
 filter for Carrier gas, one Oxygen/
Moisture filter 
 for Nitrogen  227-37035-01 

11500

88

50112000-0 Lot 88.Shimadzu Carrier 
Gas Filter Kit for GC-MS  

1 buc Includes one 1-position base 
plate with M type 
 connectors, one Oxygen/Mois-
ture/Hydrocarbon  
Helium-specific filter 227-37034-
03 

11500

89
50112000-0 Lot 89.Coloană DB -35 ms, 

30mx0.25mmx0.25µm,-
Fused Silica,  G 3900-63027

1 buc cod G 3900-63027, 35 ms, 30mx-
0.25mmx0.25µm,  

17000

90

50112000-0 Lot 90.Storage vial kit, 4 
mL, 15 x 45 clear vial, 13-
425 closed top, PTFE lined 
storage screw caps, 100/
pk. Vial size: 15 x 45 mm 
(13-425 cap) 

2 set 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed 
top,Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap)    
Set a câte 100 bucăți

3000
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91

50112000-0 Lot 91.Cap, screw, blue, 
PTFE-lined solid top,100/
pk. Cap size: 12 mm 
5183-2075

2 set Cod 5183-2075, Set a câte 100 
bucăți

2000

92
50112000-0 Lot 92.Filament D ASSY, 

1 Shared by EI/CI/NCI, EI 
repeller assembly

1 buc cod 225-10340-91 7500

93
50112000-0 Lot 93.Capillary assy for 

nebulizer AA-7000   cod 
206-50230-91 Shimadzu

1 buc cod 206-50230-91 Shimadzu 15000

94

50112000-0 Lot 94.Coloana  cro-
matografica “DB – ALC1” 
30m, diametrul intern 
0,32mm

1 buc “DB – Alcool 1” 30m, diametrul 
intern 0,32mm, grosimea filmului 
de faza 1,8 micron

16000

95
50112000-0 Lot 95.Single element 

lamps - Lead (Pb) cod 
200-38422-21 Shimadzu

1 buc cod 200-38422-21 for AA -7000 
Shimadzu

11000

96
50112000-0 Lot 96.Single element 

lamps -Cadmiu (Cd) cod 
200-38422-06 Shimadzu

1 buc cod 200-38422-06 Shimadzu 12000

97
50112000-0 Lot 97.Single element 

lamps -Mercur (Hg) cod 
200-38422-28 Shimadzu

1 buc cod 200-38422-28 Shimadzu 12000

98

50112000-0 Lot 98.Single element 
lamps - Cromium (Cr) 
cod 200-38422-07 Shi-
madzu

1 buc cod 200-38422-07 Shimadzu 12000

99
50112000-0 Lot 99.Single element 

lamps - Fier (Fe) cod  
200-38422-10

1 buc cod 200-38422-10 Shimadzu 11000

100
50112000-0 Lot 100.Single element 

lamps - Zinc (Zn)  cod 
200-38422-23

1 buc cod 200-38422-23 Shimadzu 11000

101
50112000-0 Lot 101.Single element 

lamps - Cooper (Cu) cod 
200-38422-08 

1 buc cod 200-38422-08 Shimadzu 11000

102
50112000-0 Lot 102.Single element 

lamps - As (As)  cod 200-
38422-42

1 buc  cod 200-38422-42 Shimadzu 12000

103
50112000-0 Lot 103.D2-LAMP, L6380 

for AA-7000 Shimadzu/
cod 062-65055-05

1 buc cod 062-65055-05 Shimadzu 20000

104
50112000-0 Lot 104.Absorbtion cell 

cod 206-77607-00for 
AAS Shimadzu

1 buc cod 206-77607-00 6000

105
50112000-0 Lot 105.Seal for AA-7000 

Shimadzu cod 206-
50621

1 buc cod 206-50621 for AA-7000 Shi-
madzu 

2500

106
50112000-0 Lot 106.Graphite Cap 

cod 206-50602 00for 
AAS Shimadzu

1 buc cod 206-50602 00 for AA-7000 
Shimadzu 

5000

107
50112000-0 Lot 107.Graphite Holder 

cod 206-50603 00 for 
AAS Shimadzu

1 buc cod 206-50603 00 for AA-7000 
Shimadzu 

4000
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108 50112000-0 Lot 108.Tub de scurgere  
for AAS Shimadzu

1 buc cod 407-111.837 for AA-7000 Shi-
madzu 

2000

109
50112000-0 Lot 109.Fluorinated Rub-

ber Tube. 4x6 / cod206-
60250-01  Shimadzu

1 buc cod 206-60250-01 for AA-7000 
Shimadzu 

3000

110
50112000-0 Lot 110.Inlet Liner, pent-

ru GC Shimadzu
1 set Inlet Liner, Ultra Inert, straight, 

1.25 mm, Shimadzu, for PTV, 5 pc/
pak

7000

111
50112000-0 Lot 111.Split/Splitless 

Liner pentru GC/ Shi-
madzu. 

1 set Split/Splitless Liner 3,5 mmx-
5,0x95 

7000

112

50112000-0 Lot 112.Syringe, mS-
GLL025, Special(au-
tosampler for AA-7000 
Shimadzu)

1 buc  pentru Shimadzu GCs. IP Deact. 
w/Deac.

2000

113
50112000-0 Lot 113.Plunger Tip, 

TEF025 (Plunger for sy-
ringe) Shimadzu

1 buc Wool. 5 pk. Cat 20956 2000

114

50112000-0 Lot 114.Coded Hallow 
Cathode lamp Cadmiu 
(Cd) for AAS  Analytik 
Jena

2 buc cod 480-450.008C, Set de 5 buc 31000

115
50112000-0 Lot 115.Coded Hallow 

Cathode lamp Lead(Pb) 
for AAS  Analytik Jena 

2 buc cod 480-450.028C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

31000

116
50112000-0 Lot 116.Coded Hallow 

Cathode lamp Crom (Cr) 
for AAS  Analytik Jena

1 buc cod 480-450.012C,  pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

14500

117

50112000-0 Lot 117.Coded Hallow 
Cathode lamp Cooper(-
Cu) for AAS  Analytik 
Jena

3 buc cod 480-450.014C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

42600

118
50112000-0 Lot 118.Coded Hallow 

Cathode lamp Zinc(Zn) 
for AAS  Analytik Jena

1 buc cod 480-450.067C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analitic Jena

15000

119
50112000-0 Lot 119.Coded Hallow 

Cathode lamp Selen (Se) 
for AAS  Analytik Jena

1 buc cod 480-450.049C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

18000

120

50112000-0 Lot 120.Coded Hallow 
Cathode lamp Mangan 
(Mn) for AAS  Analytik 
Jena

1 buc cod 480-450.032C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

14000

121

50112000-0 Lot 121.Coded Hallow 
Cathode lamp Nichel (Ni) 
for AAS  Analytik Jena

1 buc cod 480-450.036C, pentru AAS 
ZEEnit700 P, Analytik Jena

15500

122 50112000-0 Lot 122.Pack of 10 pieces 
PP-sample vials, 5 ml

2 buc cod 407-230.073, pentru AAS ZEEnit 
700, Analityk Jena

3780

123
50112000-0 Lot 123.Standard nebuliz-

er - nebulizer rate 4.7 ml/
min, completepentru AAS 
ZEEnit 700, Analityk Jena

1 buc cod 407-111.501, pentru AAS ZEEnit 
700, Analityk Jena

18000

124 50112000-0 Lot 124.Special oil SE 32 
(0.5 l)

4 buc cod 407-232.376, bucata= 0,5 l 7600
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125 50112000-0 Lot 125.Submicro filter  
0,01 µm

1 buc cod 407-232.800, Bucata=1 unitate 7400

126 50112000-0 Lot 126.Polysty-
rene-sample vials, 1,5 ml

2 set cod 407-218.852, set=1000 buc. 4800

127

50112000-0 Lot 127.Set tuburi de 
grafit Z-standard platfor-
ma pentru AAS ZEEnit 
700, Analityk Jena

10 buc cod 407-152.314, Bucata=1 uni-
tate

38000

128

50112000-0 Lot 128.Weighing cup 
(2.5 ml, Set), PTFE cup 
for Sampleweight (2,5 
ml; suitable for PM 60, 
PL 100, CX 100) set 12 
pieces

3 set cod 419-5303614-0, set=12 bucati 9450

129

50112000-0 Lot 129.Rupture disc 
standard PH 30 and PL 
100, set of 25 pieces, 
Analityk Jena

10 set cod 419-5014616-0, set=25 bucati 25000

130
50112000-0 Lot 130.Lid for PL 100 

made of TFM, set of 5 
pieces, Analityk Jena

5 set cod 419-5300005-0, set=5 bucati 21500

131

50112000-0 Lot 131.Special lid with 
integrated TFM rupture 
disc for PL 100, set of 5 
pcs Analityk Jena

5 set cod 419-5046170-0, set=5 bucati 20500

132

50112000-0 Lot 132.Electrozi pentru 
măsurare pH-ul a me-
diilor nutritive solide 
(Flat Bottom pH Elec-
trode ) compatibil pent-
ru pH-metru Inolab 1

1 buc Electrod de pH cu fund plat pen-
tru măsurarea precisă a pH-ului 
mediului de cultură agarizat  și 
repartizat în cutiile Petri /flacoane, 
precum și pentru probe de labora-
tor.                                       Furnizat cu 
un corp epoxidic durabil, cu modele 
de referință sigilate umplute cu gel.                      
Electrod trebuie dotat cu  conector/
cablu compatibil pentru conectare la 
pH metru model Inolab 1 
Timp de răspuns: 95% < 1 secundă 
Interval pH: 0 - 14 pH 
Interval de temperatură: 0 - 100°C 
Interval de presiune: până la 7 bar 
Lungime:122 mm, diametru:  12mm

13500

133
50112000-0 Lot 133.Electrod cu 

membrană p/u deter-
minarea nitraților  

2 buc  tip ЭМ_.NO3_07CP_100.  (I-160) 4000

134 50112000-0 Lot 134.Electrod cu  p/u 
determinarea fluorului  

2 buc tip ЭЛИС_131F  cu conector  BNC 
.p/u .(I-160)

4000

135

50112000-0 Lot 135.Электрод 
ионоселективный                                  
ЭЛИС - 121NO3;

8 buc  Electrod ЭЛИС-121NO3 cu mem-
brana  ПВХ, Diapazonul de masur-
are  рNO3                                     de la 
0,3 pina la 4,3;      
diapazon de masurare, моль/л-
5х10-5..5х10-1; 
Diapazon pH-2..10  (Разъём СР-
50-74Ф), 
Certificat de calitate de la produ-
cator, termen valabilitate a.2022    

13600
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136

50112000-0 Lot 136.Electrod auxiliar 
ЭВЛ-1М3.1

7 buc ЭВЛ-1М3.1 ,  Разъем 
-вилка ШП4-2.                                                                                                                               
Certificat de calitate de la produ-
cator, termen valabilitate a.2022   

11900

137

50112000-0 Lot 137.Electrod din 
sticlă pentru  laborator 
ЭCЛ-43-07 pentru măsu-
rarea pH. 

3 buc Electrod din sticlă pentru  labora-
tor ЭCЛ-43-07 pentru măsurarea 
pH.  
Габаритные размеры электрода, 
не более: 
- диаметр погружной части 
электрода12 мм; 
- длина электрода-160 мм; 
- длина кабеля -1000 мм; 
Разъем- штеккер 
Certificat de calitate de la produ-
cator, termen valabilitate a.2022   

5100

138
50112000-0 Lot 138.Electrod de pH 

de laborator ЭС-10603
1 buc Model ЭС-10603    Intervalul de 

măsurare: 0 ÷ 12 pH, Temperatura 
de lucru: 0…100 ° C

1940

139

50112000-0 Lot 139.Electrod  
pentru pH  (ORP);                      
model: 9615,  JF15,                              
HORIBA

2 buc model: 9615,  JF15, HORIBA, Typ: 
F - 71G  №  FKHOF98A

22000

140 50112000-0 Lot 140.Electrod de 
referinta AgCl

1 buc ЭВЛ-1М4 1700

141

50112000-0 Lot 141.Reductor de 
acetilenă de tip Vulcan F 
10/200 

1 buc Reductor de acetilenă de tip Vulcan F 
10/200 cu clemă (rus - с хамутом) pentru 
butelii de acetilenă Flamfotometrie (10 
kg) 
Presiunea întrare (bar) – 20 
Presiunea lucru (bar) – 1,5

1500

142 50112000-0 Lot 142.Celulă de con-
ductivitate SK23T

1 buc Pentru conductometrul Consort model 
C931 (determinarea conductivitatii)

1000

143
50112000-0 Lot 143.Celulă de con-

ductivitate 
1 buc Model 3552-10D pentru conductometru 

LAQUA DS-72  HORIBA (determinarea 
conductivitatii)

2000

144

50112000-0 Lot 144.PS sample vial 
1,5 ml pentru 
AAS ZEEnit 700, Analityk 
Jena 
 

4 set cod 407-218.852, viale 1,5 ml unitate\set 
= 1000 unitati

9600

145

50112000-0 Lot 145.Cu-
vettes-”glass”-12,5x-
12,5x45 mm,  
2 buc/set

4 set Macro cuvettes with clear wall& 
PTFE cap, din ES Quartz, diapazon 
 de măsurare 190-2500 nm, drum 
 optic 10 mm, set 2 bucăți, analog 
098.01.001

9600

146

50112000-0 Lot 146.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(10 -100µl)

2 buc Dozator monocanal volum reglabil 
10-100 mkl, Îmbunătăţit mecanism 
pentru reglarea volumului dozării, 
volumul izolaţiei mecanismului 
carcasei este dozator/setat pentru 
a reduce influenţa căldurii mâinilor 
asupra rezultatelor clare şi uşor de 
citit,  Mecanismul pe micro volume 
de lichid super- expulzar, în complet: 
prezența uleiului special pentru lu-
brifierea mecanismului dozatorului, 
uşurinţa  de întreţinere şi calibrare  
Certificat de etalonare,Manualul de 
utilizare tradus în limba română 

6000
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147

50112000-0 Lot 147.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(10-200µl)

1 buc Dozator monocanal volum regla-
bil 10 -200 µl, Îmbunătăţit me-
canism pentru reglarea volumului 
dozării, volumul izolaţiei mecanis-
mului carcasei este dozator/setat 
pentru a reduce influenţa căldurii 
mâinilor asupra rezultatrlor clare 
şi uşor de citit, Complet autoclav-
abil, Mecanismul pe micro vol-
ume de lichid super- expulzar, în 
complet: prezența uleiului special 
pentru lubrifierea mecanismului 
dozatorului, uşurinţa  de întreţine-
re şi calibrare -compatibilitatea cu 
majoritatea piesele de mana. Cer-
tificat de etalonare,Manualul de 
utilizare tradus în limba română 

3000

148

50112000-0 Lot 148.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(100-1000µl)

2 buc Dozator monocanal volum reglabil 
100-1000 µl, Îmbunătăţit mecanism 
pentru reglarea volumului dozării, 
volumul izolaţiei mecanismului car-
casei este dozator/setat pentru a re-
duce influenţa căldurii mâinilor asu-
pra rezultatrlor clare şi uşor de citit, 
Complet autoclavabil, Mecanismul pe 
micro volume de lichid super- expul-
zar, în complet: prezența uleiului spe-
cial pentru lubrifierea mecanismului 
dozatorului, uşurinţa  de întreţinere 
şi calibrare -compatibilitatea cu ma-
joritatea piesele de mana. Certificat 
de etalonare,Manualul de utilizare 
tradus în limba română 

6000

149

50112000-0 Lot 149.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(1000-5000µl)

1 buc Dozator monocanal volum reglabil 
1000-5000 µl, Îmbunătăţit mecanism 
pentru reglarea volumului dozării, 
volumul izolaţiei mecanismului car-
casei este dozator/setat pentru a re-
duce influenţa căldurii mâinilor asu-
pra rezultatrlor clare şi uşor de citit, 
Complet autoclavabil, Mecanismul pe 
micro volume de lichid super- expul-
zar, în complet: prezența uleiului spe-
cial pentru lubrifierea mecanismului 
dozatorului, uşurinţa  de întreţinere 
şi calibrare -compatibilitatea cu ma-
joritatea piesele de mana. Certificat 
de etalonare,Manualul de utilizare 
tradus în limba română 

3000

150

50112000-0 Lot 150.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:   (0,5-5 µl)

2 buc Dozator monocanal volum reglabil 
0,5-5 µl, ÎÎmbunătăţit mecanism pen-
tru reglarea volumului dozării, volu-
mul izolaţiei mecanismului carcasei 
este dozator/setat pentru a reduce 
influenţa căldurii mâinilor asupra 
rezultatelor clare şi uşor de citit,  Me-
canismul pe micro volume de lichid 
super- expulzar, în complet: prezența 
uleiului special pentru lubrifierea 
mecanismului dozatorului, uşurinţa  
de întreţinere şi calibrare  Certificat 
de etalonare,Manualul de utilizare 
tradus în limba română 

6000
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151

50112000-0 Lot 151.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(2-20µl)

2 buc Dozator monocanal volum regla-
bil 2-20 µl, Îmbunătăţit mecanism 
pentru reglarea volumului dozării, 
volumul izolaţiei mecanismului 
carcasei este dozator/setat pen-
tru a reduce influenţa căldurii 
mâinilor asupra rezultatelor clare 
şi uşor de citit,  Mecanismul pe 
micro volume de lichid super- ex-
pulzar, în complet: prezența ulei-
ului special pentru lubrifierea me-
canismului dozatorului, uşurinţa  
de întreţinere şi calibrare  Certifi-
cat de etalonare,Manualul de uti-
lizare tradus în limba română 

6000

152

50112000-0 Lot 152.Pipetă automată 
monocanal volum regla-
bil:(5-50µl)

1 buc Dozator monocanal volum regla-
bil 2-20 µl, Îmbunătăţit mecanism 
pentru reglarea volumului dozării, 
volumul izolaţiei mecanismului 
carcasei este dozator/setat pen-
tru a reduce influenţa căldurii 
mâinilor asupra rezultatelor clare 
şi uşor de citit,  Mecanismul pe 
micro volume de lichid super- ex-
pulzar, în complet: prezența ulei-
ului special pentru lubrifierea me-
canismului dozatorului, uşurinţa  
de întreţinere şi calibrare  Certifi-
cat de etalonare,Manualul de uti-
lizare tradus în limba română 

3000

153

50112000-0 Lot 153.Set Quartz win-
dow with ring for AAS 
hydride systems HS 55/
HS 60

1 set cod 407-170.600, pentru AAS 
novAA 800P, Analytik Jena

11200

154

50112000-0 Lot 154.Quartz cell with-
out windows for AAS 
hydride systems HS 55, 
HS 60

1 buc cod 702-A54.012, pentru AAS 
novAA 800P, Analytik Jena

20500

155

50112000-0 Lot 155.Conector din 
cuarț silanizat pentru 
coloane cromatografice 
capilare cu diametrul 
intern 0,10-0,53 mm

1 set Set  contine 3 bucati 2500

156

50112000-0 Lot 156.Poliimid pentru 
etanșarea coloanei după 
conectarea cu conector 
din cuarț (1 set cu masă 
de la 4 g)

1 set 1 set cu masă de la 4 g 1800

TOTAL 2083333,00

II. 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 □
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în teme-
iul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

14.07.2022

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. 2 din 14 iulie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

022387238
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

APL

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

tare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45200000-
9

Construcția apeductului (II 
brașament) spre comuna 

Tohatin din stația de pompare 
Tohatin pînă la strada Sf. Vi-

neri (Biserica)

Conform 
listei cu canti-

tățile 

de lucrări

Conform devizului/
proiectului

2,6 mln lei 

 
 
 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț

III. Alte informații:

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

Iulie -August

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Produse de îngrijire personală (săpun pentru rufe și hârtie igienică)

Nr. 27 din 13.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Chetrean Maria, 022 - 409 -748

mariana.leu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

http://anp.gov.md/achizitii_publice;

SIA „RSAP”: https://achizitii.md/ro/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 33761000-2 Hârtie igienică 26 000,00 
bucăți

Hârtie igienică în role de 60 m./ buc. Indici de 
toleranță +/- 10%.

Livrarea:
August 2022. Ora 8:00 -16:00;  mun. Chișinău, 

str. Petricani 88.

108 335,00

2 33711900-6 Săpun pentru rufe 5 000,00
kg

Săpun pentru rufe, de la 65% până la 72%,  
de 200 gr./buc. Termen de 

valabilitate minim 6 luni  din data livrării. Indici 
de toleranță +/- 5%.

Livrarea:
August 2022. Ora 8:00 -16:00;  mun. Chișinău, 

str. Petricani 88.

179 165,00

TOTAL 287 500,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documentația standard, urmează a fi luat în 
calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Conform pct. 58, secțiu-
nea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. Dacă ofer-

tantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.
În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice 

orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare 
și selecție.

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/
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Cerere de participare Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - 
confirmat prin semnătură electronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei
Completat în conformitate cu Anexa nr. 8  din Documentația standard, Ter-
menul de valabilitate - 60 zile  din data limită de depunere a ofertelor 
- confirmat prin semnătură electronică;

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

Specificații de preț Completat  în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard – 
confirmat prin semnătură electronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de ca-
lificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  

după cum urmează:
Certificat de atribuire al contului ban-
car

Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confirmată prin semnătu-
ră electronică;

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

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor 

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

Declarație privind confirmarea iden-
tității beneficiarilor efectivi și neînca-
drarea acestora în situația condamnă-
rii  pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă și/sau spălare 
de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 
24.11.2020, copie,  confirmată prin semnătură electronică;

Mostre La solicitare.
Alte informații:

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

14.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 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 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 achiziție (art. 28 
al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 11 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante  Inspectoratul General pentru Situații de Ur-
gență al MAI

IDNO 1006601000543
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. 

Asachi 69
Numărul de telefon/fax 022-78-51-60; 022-78-51-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dse.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dse.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bodarev Vasilii
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribu-
ire

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

II.Informații despre obiectul achiziției: Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica din 
mun. Chișinău, str. Poamei, 21 în valoarea estimată de 2533600,00 lei fără TVA.

№

 crt.

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de 
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Pereti si pereti despartitori

1 CD75A Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice 
pe amestec cald de zidarie : inaltime etaj pina la 4 m  (gros. 
400 mm)

m3 97,000

2 CD75A Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice   
pe amestec cald de zidarie : inaltime etaj pina la 4 m  (gros. 
200 mm)

m3 21,000

2. Ferestre
3 CK57C Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, 

swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  
(F1, 1460*660 - 3 buc)

m2 2,900

4 CK26A Glafuri interioare din PVC montate la ferestre m 4,700

5 CK26B Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre m 4,700

3. Usi
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1 2 3 4 5
6 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 

profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv arma-
turile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de 
orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclu-
siv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
(U4, 960*2980, 1 buc)

m2 2,900

7 CK12D Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 
profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv ar-
maturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv  (U5, 1160*2880, 1 buc)

m2 3,340

4. Porti
8 CK13B1 Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canatu-

ri  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile 
necesare, cu suprafata peste 7 mp (U7, poarta sectionala 
4640*4580, 1 buc)

m2 21,300

5. Pardoseala (S=115,13 m2)
9 TsC54C Strat de fundatie din pietris (80 mm) m3 9,210

10 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, la placi (d8, AI 150*150)  (CBA, pl.16) kg 455,000

11 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)  (CBA, 
pl.16)

m3 17,000

12 IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat ter-
moizolant din placi polistiren extrudat, grosime 100 mm m2 115,130

13 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) m2 115,130

14 CG01A1 
k=4

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta 
in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 150,  se adauga

m2 115,130

15 IzF31A Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizon-
tale,inclusiv  tavane)  cu  amestec “Penetron” - 2 straturi: 
suprafata neteda 

m2 115,130

16 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari 
de 16 m2  

m2 115,130

17 CI14B Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate 
cu adeziv (h=100 mm) m 104,000

6. Finisarea interioara (Tavan)
18 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub strat-

ul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
(pelicula paroizolare)

m2 180,000
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19 СF59K Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea 

carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: 
tavane cu izolatie (vata minerala)

m2 180,000

20 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 180,000

21 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului

m2 180,000

22 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 180,000

23 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” 
grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor m2 180,000

24 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 180,000

25 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vini-
lici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet exis-
tent, executate manual

m2 180,000

7. Finisarea interioara (Pereti)
26 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate 

manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar 
de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

m2 540,000

27 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amor-
sa-grund cu patrundere adinca m2 540,000

28 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manu-
al, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2 460,000

29 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla apli-
cat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu 
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2 460,000

30 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 460,000

31 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor. m2 460,000

32 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 460,000

33 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vini-
lici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet exis-
tent, executate manual

m2 460,000

34 CI06C Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioa-
sa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 
la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete 
plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu 
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona 
lavuarului)

m2 80,000

8. Finisarea exterioara
35 IzF55B Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu ten-

cuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a ter-
moizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de 
polistiren expandat  - 80 mm 

m2 350,000
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36 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Gleta” intr-un 

strat, la pereti exteriori la fatade m2 350,000

37 CF30A Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate 
manual. cu amestec “TINC” m2 350,000

38 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verti-
cale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei 
timp de 25 zile (200 ore)

m2 370,000

9. Pereul
39 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300  

Fr.20-40  pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat 
cu impanare fara innororire 

m3 4,000

40 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, exe-
cutata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 40,000

41 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 
cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, 
etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  (БР 
100.20.8)

m 40,000

Construcții din beton armat

№

 crt.

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea de 
masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de terasmente

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

100 m3 1,430

2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  

m3 2,500

3 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren cat-
egoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu se-
nile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 m3 0,430

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

100 m3 0,430

5 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autove-
hicule teren catg. II (surplus de sol)

100 m3 1,000

6 TsI50C5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 25 km t 170,000

2. Fundatii
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7 CA02C Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la in-

altimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
C8/10 (M150)

m3 6,400

8 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu 
mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)

m3 11,700

9 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scin-
duri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de uti-
laje inclusiv sprijinirile

m2 42,000

10 CC01E Armaturi din otel beton AI  fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 118,000

11 CC01F1 Armaturi din otel beton AIII  fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 543,000

3. Coloane
12 CA04F Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane 

sau beton marfa  si turnarea cu mijloace clasice 
C16/20 (M250)

m3 25,100

13 CB02D Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scin-
duri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal-
timi pina la 20 m inclusiv 

m2 251,000

14 CC02K Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate  in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 382,800

15 CC02L2 Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclu-
siv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 1 004,000

4. Grinzi
16 CA04F Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de 

betoane sau beton marfa  si turnarea cu mijloace cla-
sice C16/20 (M250)

m3 25,800

17 CC02K Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si 
montate  in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 
m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 556,000

18 CC02L2 Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclu-
siv constructiile executate cu cofraje glisante

kg 2 284,000

19 CB02D Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scin-
duri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal-
timi pina la 20 m inclusiv 

m2 207,000
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20 CB11A Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pen-

tru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la 
turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi 
sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 
3100 R

buc 55,000

5. Sarpanta
21 CE41A Montarea capriorilor cu tratament antiseptic m3 5,100

22 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe m3 5,100

23 CE30A Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
50*60  (V=1,5 m3)

m2 195,000

24 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe. m3 1,500

25 CN51A Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete as-
cunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori m3 1,500

26 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub 
stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau am-
prentate (pelicula paroizolare)

m2 195,000

27 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata  pentru inveli-
torile acoperisurilor (tip tigla metalica) m2 195,000

28 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata an-
ticoroziv (d100 mm) m 18,500

29 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anti-
coroziv (d100 mm) m 24,000

30 CK26B Retinator de zapada m 30,000
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 V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ 

Alte informații:

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

25.07.2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _  22       din       15 .  07  .2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimente-
lor

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 putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

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

iuliana.fulea@ansa.gov.md

cristina.burlac@ansa.gov.md

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate administrativă cu activitate națională respon-
sabilă de implementarea politicii statului în domeniul 
de reglementare și control pentru siguranţa alimentelor 
și în domeniul sanitar-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 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standar-
de de referință

Valoarea esti-
mată fără TVA 
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte)

18222000-
1

Uniforme 
de serviciu 
pentru co-
laboratorii 
PIF (bărbați 
și femei)

buc. 98

720 300,00
Uniforme de serviciu pentru inspector (bărbați și 
femei) cusute individual.
(1 bucată = 1 set)
Uniforma pentru bărbaţi constituită din:
- căciulă brumărie cu clape de astrahan – 1 
buc;
- chipiu din semilînă albastru-închis cu 
bordură verde şi cureluşă aurie împletită – 1 buc.;
- costum de iarnă albastru-închis din 
semilînă, format din sacou şi pantaloni. Sacoul are 
un rînd de trei nasturi mari, iar capătul exterior al 
mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici – 1 
buc;
- costum de vară albastru-închis din 
semilînă, format din scurtă şi pantaloni. Scurta are 
un rînd de cinci nasturi mari, iar capătul exterior al 

mailto:info@ansa.gov.md
http://ansa.gov.md/
mailto:iuliana.fulea@ansa.gov.md
http://www.achizitii.md
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mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici – 1 
buc;
- scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu 
conţinut de bumbac şi poliester, cu guler de ţigaie 
detaşabil brumăriu, cu căptuşeală matlasată şi 
dublură detaşabilă din ţesătură artificială (viscoză). 
Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar – 1 
buc.;
- cămașă cu mîneci lungi de culoare azurie 
– 2 buc;
- cămașă cu mîneci lungi de culoare albă – 
1 buc.
- cămașă cu mîneci scurte de culoare 
azurie – 2 buc.
-  cămașă cu mîneci scurte de culoare albă 
– 1 buc.
- cravată albastră-închis şi gri din semilînă 
– 1buc.

Uniforma pentru femei constituită din:
- căciulă brumărie cu clape de astrahan – 1 
buc.;
- beretă albastră-închis din stofă de lînă – 1 
buc.;
- costum de iarnă albastru-închis din semi-
lînă, format din sacou și pantaloni. Sacoul are un 
rînd de trei nasturi mari, iar capetele exterioare ale 
mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici – 1 
buc;
-  costum de vară albastru-închis din semi-
lînă, format din scurtă și pantaloni. Scurta are un 
rînd de cinci nasturi mari, iar capetele exterioare 
ale mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici 
– 1 buc.;
-  scurtă de iarnă gri din ţesătură cu con-
ţinut de bumbac și poliester, cu guler brumăriu 
de ţigaie detaşabil, cu căptuşeală matlasată şi 
dublură detaşabilă din ţesatură artificială (viscoză). 
Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar – 1 
buc.;
- cămașă cu mîneci lungi de culoare azurie 
– 2 buc;
- cămașă cu mîneci lungi de culoare albă – 
1 buc.
- cămașă cu mîneci scurte de culoare azu-
rie – 2 buc.
- cămașă  cu mîneci scurte de culoare albă 
– 1 buc.
- cravată albastră-închis şi gri din semilînă 
– 1buc.

La semnele de distincţie se raportează:
             1) semnul acoperămîntului pentru cap – co-
carda cu înălţimea de 35 mm și lăţimea de 27 mm, 
ce are forma unei circumferinţe, în mijlocul căreia, 
pe un fundal roșu-galben-albastru, este imprimată 
Stema de Stat a Republicii Moldova, încadrată din 
ambele părţi cu frunze stilizate aurii;
             2) petliţele cu forma de striaţii cu lungimea 
de 5 cm, lăţimea de 2 cm și cu capetele tăiate pi-
eziș. Petliţele se fac din metal, acoperit cu catifea 
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18222000-
1

Pantofi din 
piele natu-
rală pentru 
bărbați și 
femei

Buc. 98
Pentru bărbați - pantofi negri din piele naturală, cu 
talpa din cauciuc poros, rezistent la uzură;

Pentru femei - pantofi negri cu toc maxim 5 cm, din 
piele naturală, cu talpă de toval, în set cu elastic pro-
filactic;
             
Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la sem-
narea contractului. Termen de garanţie la exploatare 
în condiţii normale - minim 1 lună (operatorul eco-
nomic, desemnat câștigător, va prezenta certificat 
de garanţie).

73 500,00

18222000-
1

Cizme de 
iarnă din 
piele natu-
rală pentru 
bărbați și 
femei

Buc. 98
Pentru bărbați - cizme scurte negre din piele nat-
urală, cu talpa turnată, antiderapantă, în interior 
îmblănite.

Pentru femei - cizme cu toc maxim 5 cm, din piele 
naturală, cu talpă antiderapantă în interior îmblănite.

Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la sem-
narea contractului. Termen de garanţie la exploatare 
în condiţii normale - minim 1 lună (operatorul eco-
nomic, desemnat câștigător, va prezenta certificat 
de garanţie).

98 000,00

Valoarea estimativă totală (fără TVA) lei 891 800,00

 
 
 
 
 
 
 

verde-închis, avînd marginile într-o ramă metalică 
aurie cu lăţimea de 1,5 mm. În partea de sus a pet-
liţelor, pentru toate rangurile de colaboratori, este 
reliefată emblema Agenţiei;
             3) emblema Agenţiei de forma unei circum-
ferinţe cu diametrul de 10 mm, în centrul căreia 
este amplasat simbolul Agenţiei;
             4) insigna de formă ovală, cu înălţimea de 
49 mm și lăţimea de 39 mm, pe care este imprimat 
simbolul Agenţiei, în partea de sus avînd pe semi-
cerc inscripţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor”, iar în partea de jos – „Republica Mol-
dova”;
             5) cadrul special de conferinţe cu dimensi-
unile 85 x 45 mm are următorul aspect: în partea 
stîngă de sus este reprezentat simbolul Agenţiei, 
în partea dreaptă – fotografia de 30 x 40 mm a 
colaboratorului respectiv cu numele, prenumele 
colaboratorului și funcţia deţinută, în partea de jos 
– cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor, Republica Moldova”;
             6) nasturi metalici mari și mici de culoare 
galbenă ce au în centru relieful Stemei de Stat a 
Republicii Moldova.
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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 parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se refe-
ră anunțul de intenție

25.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante livrarea bunurilor se efectuează de către 
vânzător, (inclusiv descărcarea si depozita-
rea), la depozitul situat pe adreesa: str. M. 
Kogălniceanu, 63.

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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Din 14.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Dispozitivelor medicale, conform necesităților 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 
2022

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea 

estimată

1 Ortopan-
tomograf 
digital, 
3D, pentru 
chirurgia 
oro-maxi-
lo-faciala

1 1 783 333Ortopantomograf digital, 3D, pentru chirurgia oro-maxilo-faciala
Cost estimativ - 2 140 000,0 lei; Sursa de finanțare -CNAM
Clasificare
Directiva privitoare la dispozitive medicale - 93/42/EEC (clasa IIb)
RoHS - 2011/65/UE
IEC 60601-1 - Clasa I, tip B
CISPR 11 - Clasa B
Clasificare IP - IP20
Generator (conform IEC 60601-2-7: 1998) - Mod rezonant, controlat prin 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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DSP, 80 – 160 kHz
Dimensiune spot focal (conform IEC 60336: 2005) - 0,5 x0,5mm
Filtrare
Panoramic/cefalometric - Total 2,5 mm Al
3D - Total 2,5 mm Al + 0,5 mm Cu
SmartPan - Total 2,5 mm Al
Filtrare echivalentă calitativ pentru capaculfrontal al carcasei tubului (nu 
este inclusă înfiltrarea totală specificată) - 0,3 mm Al la 70 kV/HVL 2,6 mm 
Al
Tensiune anod
Panoramic/SmartPan: 60 – 84 kV ±5%
Cefalografic: 60 – 84 kV ±5%
3D: 60 – 120 kV ±5%
Intensitatea curentului anodic
Panoramic: 1 – 16 mA 
Cefalografic: 1 – 16 mA 
3D: 1 - 14mA (pas reglabil de 1, 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 
3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0)
Interval mAs: min./max. conform indicaţiilor ±(10% + 0,2 mAs)
Interval mGy: min./max. conform indicaţiilor ±40%
Liniaritatea radiaţiei rezultate: < 0,1
Precizie DEC: ±10%
Timp de expunere
Panoramic: 2,7 – 16 s conform indicaţiilor ±10%
SmartPan: 2,5 – 15,6 s conform indicaţiilor ±10%
Scanare cefalografică: 6,7 – 10,5 s conform indicaţiilor ±10
3D: Pulsatoriu, efectiv 3 – 36 s aconform indicaţiilor ±10%
SID
Panoramic: 574 mm (22,6 in.)
Cefalografic: 1.700 mm (66,9 in.)
3D/SmartPan: 600mm (23,6 in.) sau 632mm (23,8 in.)
Amplificare
Panoramic: 1.4
SmartPan: 1.4
Cefalografic: 1.13
3D: 1.38, 1.40, 1.42, 1.43 sau 1,8
Ciclu de lucru pentru reglarea înălţimii
25 s PORNIT/400 s OPRIT
Tensiune rețea:
100 – 220 V~/50 – 60 Hz; 230 – 240 V~ / 50 Hz
Intensitate circuit:
8 – 17 A
Armonice circuit
Valoare cos mai bună decât 0,9
Impedanţă aparentă maximă admisă a sursei de alimentare de la reţea
0,5 Ω (100 V c.a.)
Disipare căldură continuă max. 
250W
Siguranțe fuzibile interne
“100 – 220 V~/16A FF H 500 V
230 – 240 V~/8A FF H 500 V”
Greutate max. - 141 kg, scanare cefalografică - 26kg
“Proprietăţi imagine
Senzor CCD panoramic/cefalometric
Dimensiune pixel: 48 μm
Suprafaţă activă panoramare: 6 x 146 mm (0,24 x 5,74 in.)
Suprafaţă activă cefalografie: 6 x 292 mm (0,24 x 11,15 in)”
“3D:
Dimensiune pixel panou plat: 127 μm
Suprafaţă activă panou plat: 15 x 15 cm “
“SmartPan:
Dimensiune pixel panou plat: 127 μm
Suprafaţă activă panou plat: 8 – 25 x 146 mm (0,31 –0,98 x 5,74 in.)”
Software:
Posibilitate de instalare pe Windows si pe Mac
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2 Sistem in-
tegrat de 
diagnostic 
și tratament 
ORL (inclu-
de 3 seturi)

1 2 200 000

Modul pentru planificare implanturi dentare, cu baza de date de implan-
turi (pe branduri, dimensiuni, modele)
Modul pentru chirurgie OMF/ortognatica - cu posibilitate planificare ope-
rație/rezultat final
Obținerea imaginii
Detector imagine: panou plat
Obținere imagine: Rotire 200/360 grade
Dimensiuni câmp de scanare (fără lipire): Ø200x100mm
Dimensiuni câmp de scanare (cu lipire orizontală): Ø200x170mm
Condiții obligatorii:
Ofertantul să dețină certificat ISO 9001:2015 valabil
Aparatul ofertat trebuie să se regăsească în registrul de stat al dispozitive-
lor medicale la momentul plasării ofertei
Ofertantul să aibă livrări pe model similar celui ofertat de aparat (cel putin 
4)
Garanție extinsa de minim 5 ani sau 50000 scanari, confirmată de către 
producător
Suprafață maximă mecanică pentru montare recomandată de producător 
(fără cefalometrie): 2,77 m2
Suprafață maximă mecanică pentru montare recomandată de producător 
(cu cefalometrie): 3,94 m2
Descriere aparat:
Ortopantomograf digital, cu regim de 3D, care prezintă o construcție 
rigidă din aluminiu, stabilită în picior pe podea și fixată în perete, cu plat-
formă specială, în care mișcările activează locația exactă a volumului de 
imagine și ajustarea mărimii volumului (folosind 3 motoare de ajustare). 
Posibilitatea de instalare a brațului cefalometric în caz de necesitate. Do-
tat cu sistem de reducere a zgmotului din imagine, fără a pierde detalii 
importante. Deține algoritm de înlăturare a artefactelor apărute în urma 
scanării. Algoritm de corecție a imaginii in cazul mișcării pacientului în 
timpul scanării 3D. Regim de doză de radiație ultra mic, demonstrat prin 
document de măsurare a dozelor efective, în conformitate cu ICRP 2007. 
Dotat cu sistem de simulare a mișcării maxilarului, integrat în sistemul 
CBCT, care urmărește mișcărea maxilarului în timp real cu înregistrarea 
parametrilor pentru utilizarea ulterioară a datelor. Protocol de scanare 
a pacientului cu aparat ortodontic. Să dețină sistem avansat de autofo-
cusare în cazul imaginilor 2D, folosind ca punct de focusare, imaginea 
obținută cu dosaj ultra mic de radiație a incisivilor centrali a pacientului, 
pentru a exclude orice erori de pozitionare. Aparatul vine în set cu server 
de reconstrucție a imaginii și calcuator de operare conform recomandă-
rilor producătorului. De asemenea conține UPS care asigură o finisare în 
siguranță a scanării pacientuluii în cazul întreruperii alimentării cu curent 
electric, conform recomandării producătorului. Softul trebuie să fie dotat 
cu modul de examinare a căilor aeriene, nasului, urechilor, osului tem-
poral, vertebrelor urechii mijlocii. Posibilități de adaugare a modulelor 
Dicom în versiunea print și full, posibilitatea stocării în cloud, precum și 
posibilitatea adăugării modulului Dental PACS. Pentru comoditatea ope-
ratorului, aparatul trebuie să dispună de o aplicatie care permite operarea 
de la o tabletă modernă și smartphone (pe sistem Android sau iOS). Dotat 
cu ecran color cu touchscreen, montat pe aparat pentru dirijarea si poziti-
onarea corecta a pacientului, selectarea regimurilor de lucru etc., cu du-
blarea acestor funcții de comanda pe calculatorul operatorului. În regim 
de cefalometrie, tubul de raze X, trebuie să aibă posibilitatea de a se roti, 
pentru pozitionarea sa fără necesitatea detașării sensorului 3D 

Romanian Product description
„Birou diagnostic si tratament ORL 
Descriere:
- Design din oțel vopsit, vopsit în două tonuri, culori la alegere din diagrama de 
culori actuală combinatie alb albastru argintiu
- Carcasa mobila pe rotile pivotante
- Capac blocabil, rabatabil pentru revizie
- Capacul din spate detasabil
- Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară 
a carcasei - Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exteri-
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oară a carcasei
- Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm
Echipament de bază:
- Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W
- Sticla de secretie externa, fixata in carcasa, accesibila din exterior prin usa de 
inspectie”
„Sistem de aspirare:
- Sistem de aspirare integrat
- reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru
- Capacitate de aspirare 60 l/min
- Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână
- Extragere furtun cu blocare
- Sistem de furtun retractabil automat
- Clătire canula integrată
- Colectarea apelor uzate prin sticla cu secretie externa, V = 1,5 l, sistem de pungi 
MEDELA
Sistem de aer comprimat cu irigare a urechii:
- Presiune intre 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru
- Piesa de mana reglabila fin
- Furtun retractabil automat
- 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din doua piese
- Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat
- 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție împotriva stropilor și 
canulă
- Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la cca. 37°C
Pachet tehnologic (modul de lumină separat): - Pachet tehnologic cu 2 surse de 
lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector 
KARL STORZ
- Iluminare aprox. 5.700 K, luminozitate reglabila
- O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată
- 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabilă
- 3 tuburi de sticla pentru solutie antiseptica / neutralizanta
- Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie
Echipament adițional:
- Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF1
- Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă”
„Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90º către fântâna cu lumină rece
pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime 180 cm”
„Far de cap frontal cu LED  lumina alba, model usor, unitate de control si
cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, unitate de încărcare, zonă de iluminare 
reglabilă de la 30 – 150 mm în diametru cu distanță de lucru de 40 cm, constând 
din:
Far cu LED lumina calda
Unitate de control
Cutie baterie
Pachet baterie
Încărcător USB
Bandă pentru cap
Pernă din neopren pentru bandă”
“ Dulap de depozitare instrumente pentru Birou diagnostic si tratament ORL 
- Design din oțel vopsit, vopsit în două tonuri, culori la alegere din diagrama de 
culori actuală
- Carcasa mobila pe rotile pivotante
- Capac din sticla acrilica
- Iluminare interioara LED
- 1 raft fix pentru instrumente
- 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxida-
bil
- Tavă pentru instrumente uzate (lățime 290 mm), extensie completă cu retracție 
amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil
- Sertar pentru consumabile (latime 290 mm, actionat cu piciorul), sertar cu ex-
tensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil
- Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare
- 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu extensie completă cu 
retragere amortizată
- Dimensiuni (H x L x A) in mm aprox. 970 x 670 x 500”
“Microscop de examinare ORL , Braț pivotant;
Brat suspensie l = 1.040 mm; Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină 
cu fibră optică; Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; Tub 
binocular drept, f = 125 mm; Mâner de pistol staționar; Capac de praf”
 Tija suport pentru microscop , Tija suport pentru fixarea microscopului montat 
 Distanțier pentru tija de susținere 30; , Distanțiere l = 30 mm cu găurire d = 10,5 
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mm pentru fixarea tijei de susținere a microscopului  pe peretele din spate a Birou-
lui diagnostic si tratament ORL
“ Scaun Examinare Pacient ORL 
- Repaus suport pentru picioare
- Tetiera reglabila pentru cap
- Cotiere pliabile pentru brate
- Scaunul se rotește cu cca. 330°
- Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de 
culcare, operare prin comutator cu picior
- Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg)
- Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului
- Max. Greutatea pacientului Max. greutatea pacientului 200 kg
- Designul tapițeriei și culoarea capacului conform diagramei de culori actuale
- Inaltime sezut 54 - 74 cm;
- Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz
- Greutate aprox. 110 kg
- Dimensiuni max. 1.640 x 700 x 1.940 mm (înălțime x lățime x adâncime)”
“Scaun medic 
Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, forma anatomica
Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180°
Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice
Reglare pe înălțime cu eliberare manuală
Inel pentru picior
Inaltime sezut 54 - 73 cm
Culoarea tapițeriei și a husei conform diagramei de culori actuale
Greutate aprox. 10 kg”
“Ambalare pentru transport ușor
Ladă cu cadru din lemn, ambalaj de export conform standardului internațional 
HPE
Pentru expedierea mobilierului “
66 013,00 €
79 215,60 €
“COSTURI DE INSTALARE SI MATERIALE ------------------------------------------
Costurile enumerate pentru instalare și materialul cablurilor OR1 sunt doar cu 
titlu informativ și fără nicio obligație. Costurile exacte de instalare și materiale vor 
fi calculate și enumerate după discuții detaliate, finalizarea tuturor planurilor și 
transmiterea planurilor eliberate, detaliate de încăpere și de construcție. .
TIMPUL DE LIVRARE
------------------
Termenele de livrare menționate mai jos sunt valabile numai după primirea unui 
scris
comanda de achizitie si dupa clarificarea tuturor aspectelor tehnice si comerciale
puncte, precum și un desen semnat client, aferente noastre
conditii generale de vanzare si livrare: aprox. 16 săptămâni lucrătoare
FIXAREA PREȚULUI
----------------
Aceasta oferta si preturile continute sunt valabile 3 luni. Posibilele modificări 
tehnice, care servesc la dezvoltarea și modificarea ulterioară, pot fi modificate. 
Această ofertă și toate prețurile sunt valabile doar pentru achiziționarea sistemului 
complet.
TERMEN DE LIVRARE
----------------
Taxele CPT vor fi calculate la primirea comenzii finale.”
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3 Echipament  
pentru 
facoemul-
sificarea 
cataractei 
(ultrasune-
te) – facoe-
mulsificator

1 1 400 000Sonda facoemulsificare ultrasonică prevăzută cu senzor de presiune de 
irigare integrat pentru masurarea PIO direct intraoperator si detectarea 
automata a nivelului ochiului pacientului.

Doua tipuri de administrare a fluidelor-sistemul de administrare gravitati-
onala prin suport pentru perfuzii electric si sistem automatizat care admi-
nistreaza fluidul dintr-o punga cu fluid de irigatie din interiorul comparti-
mentului pentru punga

Frecventele de lucru ale sondei de emulsificare: 43,5 KHz (longitudinal) si 
32KHz (torsional)

Sistem de infuzie activa pentru mentinerea exacta a presiunii si debitului 
irigatiei de lucru in camera anterioara

Setare programabilă a valorii ţintă a PIO-presiune intraoculara de lucru- in-
tre 26-110mmHg

Sistem de control cu multimicroprocesor, complet programabil

Sistem de management al fluidelor de unică folosintă

Sondă de vitrectomie pneumatica  tip ghilotină cu maxim 4000 taieri/min

Capacitate de coagulare bipolară 1,5MHz

Mai multe modalităti traditionale de control al puterii ultrasonice, inclu-
zând aplicarea continuă, în Puls si în Burst a puterii ultrasonice, precum si 
managementul ciclului activ pentru modul Puls si Burst

Controlul liniar al puterii ultrasonice folosind pedala de comanda fără fir în 
etapele procedurii de facoemulsificare 

Controlul liniar al debitului de aspiratie în etapele de I/A, vitrectomie si 
îndepărtare a cristalinului folosind pedala de comanda fără fir in intervalul 
0-60 cc/min.

Controlul liniar al debitului de vacuum în etapele de I/A, vitrectomie si 
îndepărtare a cristalinului folosind pedala; intervalul 0-650mmHg

Irigatie continuă la cerere

Pedala de comanda fara fir, complet programabila cu 4 functii auxiliare

Sistem de reflux activ, presurizat, programabil, avand presiunea reglabila, 
folosind pedala de comanda

Programarea independenta a PIO, a vacuumului si a debitului de aspiratie 
la valorile dorite în etapele de facoemulsificare, I/A si vitrectomie

Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, 
telecomanda sau folosind pedala de comanda

Emiterea mai multor tonuri audio pentru confirmarea starii de functionare 
a sistemului

Sistem automat de monitorizare a nivelului  lichidului de irigare si emite-
rea de avertizari repetate cand acesta se apropie de sfarsit, pentru evitarea 
colapsului camerei anterioare

Confirmare vocala in timpul modificarilor etapei sau modului chirurgical

Ecran plat cu diagonal de minimum 19” cu brat articulat

LCD color cu matrice activa, cu ecran tactil

Telecomandă multicanal cu infraroșu

Memorarea parametrilor chirurgilor pe memoria internă, cât și posibilita-
tea de a fi salvați pe o memorie externă;
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4 Sistemul de 
purificare a 
apei pentru 
dializă

1 Sistemul de purificare a apei pentru dializă -  cu tehnologia membranei de 
osmoză inversă ca proces de bază, cu calitatea apei ce îndeplinește stan-
dardele international de apă de dializă și hemodializa și standardele de apă 
de tratare aferente.

1. Unitate de osmoză inversă

Specificație tehnică:

Produs:          Instalatie  pentru secția de dializă

Capacitate:   de la 250LPH  la 150 C, 1.5 bar.

Presiune         3.5-6.0 bar

SID (Sid Density Index) < 5

Putere             230V AC 50 Hz. 16 A, 750 VA

Material:           SS304

Dezinfecție:  Dezinfecție chimică și dezinfecție termică

Control:         Control manual (automat cu ecran tactil PLC)

Caracteristici 

□ Instalația  pentru unitatea de dializă este spălată automat și curățați 
membrana de osmoză inversă atunci când aparatul este pornit/oprit.

□ Monitorizarea online a conductivității apei.

□ Control complet automat , indicator de eroare și alarmă la fața locului.

□ Pot fi utilizate mai multe măsuri de control de urgență pentru a comuta 
separat prima și a doua etapă  pentru a asigura utilizarea normală a echipa-
mentului.

□ Monitorizarea online continuă și afișarea calității apei, a presiunii și a de-
bitului pentru a asigura calitatea apei produse;

Poate sa fie utilizat cu aparate de dializă, cum ar fi Fresenius, Braun, Camp-
bell, Baxter, Toray, Nikkiso, Nipro.

291 666

5 Aparat de 
dializa

1 210 000

Lumină de lucru deasupra tăvii de instrumente; lampă pentru examinare

Pedala de comanda fara fir 

Posibilitatea sincronizării wireless cu aparate compatibile 

GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE SERVICE

Perioada  de garantie: 12 luni

Instalarea si punerea in functiune facuta prin grija furnizorului si este in-
clusa in pret. 

Curs de instruire gratuit, la sediul autoritatii contractante, pentru persona-
lul medical 

Manual de utilizare in limba romana

Moduri terapeutice: SCUF/ CVVH/ CVVHD/ CVVHDF
-      Mod anticoagulare: sistemic (heparina) sau regional (citrat)
-       Moduri dilutie PRE-POST- PRE/POST- POST/POST
Date electrice
Conectare principală IEC 60320-2-2/ c 14 cu ștecher de blocare
Voltaj nominal: 110 V AC- 240 V AC
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Frecvență nominală: 50-60 Hz
Curent nominal la 110 V AC max 4.6 A
Curent nominal la 240 V AC max 2.1 A
Clasă de protecție: clasa I
Batterie
Volta nominal 24 V
Capacitate nominală: 2700 mAh
Rate de volum
Pompă pentru sânge
Rată flux în terapiile fără anticoagulant sau cu heparină: 10-500 ml/ min
Rată flux în terapiile cu anticoagulare cu citrat: 10-250 ml/ min
Rată flux ajustabilă în creștere de 1ml/ min
Toleranță: -5 - 10 % (dacă presiunea de admisie > -150 mmHg)
Alarmă în caz de oprime după 30s, alarmă de protecție 120 s
Limite sistem alarmă de protecție: -5 - 10 % din valoarea setată 
Pompă efluent
Domeniu de debit nominal: 50-11000 ml/ h (limitat conform modului 
terapeutic selctat)
Domeniu de debit ajustabil în increment de 1 ml/ h
Limite sistem de protecție cu alarmă: +/- 3% sau +/- 300 ml (oricare din-
tre acestea estemai mare)
Toleranță: +/- 3% sau +/- 5%
Pompă dializat/ Pompă fluid de substituție
Mod terapeutic CVVH Post-Post și CVVHD: 50- 8000 ml/ h
Domeniu de debit nominal în mod therapeutic CVVh Pre-Post și CV-
VHDF: 50- 7000 ml/ h
Domeniu de debit ajustabil în incremente de 1ml/ h
Limite sistem de protecție cu alarmă:  +/- 3% sau +/- 300 ml (oricare din-
tre acestea este mai mare)
Controlul fluidelor:
Management gravimetric al fluidelor bazat pe patru cântare
Domeniu de măsurare: 0 -15000 g
Limite sistem de protecție cu alarmă pentru erori de administrare a flui-
dului: 300 g sau 3% (oricare dintre valori este mai mare)
Pompă seringă anticoagulare și pompă pentru citrat:
Domeniu volum seringă: 30-50 ml luer lock
Domeniu de presiune: 0- 650 mmHg
Debit minim heparină: 0.5 ml/h
Debit maxim heparină: 20 ml/ h
Toleranță debit heparină: +/- 3% sau 0.2 ml/ h (oricare este mai mare)
Debit bolus heparină: 600 ml/h
Debit minim calciu: 0.5 ml/h
Debit maxim calciu: 300 ml/h
Toleranță debit calciu: +/- 3% sau +/- 5 ml (oricare dintre ele mai mare)
Pompă peristaltică citrat
Domeniu de debit în terapie: 15-750 ml/h calculat automat potrivit con-
centrației setate
Limite sistem de protecție cu alarmă: +/- 3% sau 100 ml (oricare dintre 
valori este mai mare)
Încălzitor fluide integrat
Temperatură minimă fluid: toleranță -0.5 C 
Temperatură maximă fluid: 41 C+ 0,5 C
Sisteme de siguranță
Tastă STOP poziționată sub afișajul touch (luminat roșu când este acțio-
nat)
• dezactivează alimentarea cu curent electric a tuturor pompelor 
și închide linia de sânge venos cu clemă și clema sistemului cu 3 căi 
• întrerupe în condiții de siguranță fluxul de sânge din linia ve-
noasă în caz de oprire a sângelui 
Detector de sânge în linia de efluent (Blood Leak Detector BLD)- detector 
fotometric, evaluare pe canal dual. Limite alarmă: >0.35 ml/h la 32% HCT 
și debit maxim de efluent
Detector de aer în linia venoasă (Safety Air Detector in Venous Line- 
SAD)- detector ulntrasunete. Limite alarmă: bolus aer> 0.8 ml. Flux conti-
nuu aer > 0.24 ml/ min
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6 VENTILA-
TOR PUL-
MONAR DE 
FRECVENTA 
INALTA

1 1 750 000

Autonomie baterie 30 minute (numai pentru pompa de sânge și anticoa-
gulant)
Monitorizarea presiunii
Presiune venoasă (VP): -450 — 750 mmHG (min VP presetat: -20 mmHg și 
max VP presetat +350 mmHg)
Presiune arterială (AP): -450 — 750 mmHg (min AP presetat -200 mmHg 
și max AP presetat 100 mmHg)
Presiune Pre-filtru (FP): -450 —750 mmHg (min FP presetat 0 mmHg și 
max FP presetat 500 mmHg)
Presiune Efluent (EP): -450 — 750 mmHg (min EP presetat -100 mmHg și 
max EP presetat +500 mmHg)
Presiune soluție (SP): -450 — 750 mmHg (min SP presetat -250 mmHg și 
max SP presetat +500 mmHg)
Toleranță pentru toți senzorii de presiune: +/- 10 mmHg
Regularizare automatizată în camerele de presiune
Funcție rampă a pompelor pentru prevenirea formării cheagurilor de 
sânge
Reglare automată a nivelului sângelui și al fluidelor pentru prevenirea 
alarmelor și a volumului de muncă pentru personalul manipulant
Screen saver pentru vizualizarea permanentă a parametrilor cheie ai te-
rapiei

1. VENTILATOR PULMONAR DE FRECVENTA INALTA – 1 set
a) Ventilatoar mecanic, cu frecvență ultra-înaltă, ce oferă suport 
ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira 
pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă în timpul intervențiilor 
chirurgicale, menţinînd o ventilare adecvată.  -  1 buc
b) Utilajul sa fie produs nou si nefolosit
c) Troleu – 1 buc
1. Sertar ≥ 1buc
2. Polite ajustabile ≥ 2buc

d) Posibilitate de folosit la tip pacient: adult, pediatric, neonatal
e) Gama de control/setări:
1. Frecventa normala: Rata ≥ 1-100 rpm; Raport E:I ≥ 1:5 la 3:1; Pre-
siunea ≥ 0.5 la 3.5 bar
2. Frecvența înaltă: Rata ≥ 60-1400 rpm; Raport E:I ≥ 1:5 la 3:1; Pre-
siunea ≥ 0.1 la 2.0 bar
3. Flux de inspir.:  ≥ 0 la 200 L/min
4. FiO2, %: da, ≥21-100
5. CO2, %: da, ≥ 0% - 10%
6. Bias/base flow range, L/min: ≥ 0 la 60 L/min
f ) Moduri de operare
1. Intra-operatorii: Laringoscopie, Bronhoscopie, Cateter Mono-lu-
men, Triplu-lumen, Patru-lumen
2. Mod terapie intensive
3. Mod bi-level: permite trecerea de la ventilarea ultra-înaltă la cea 
convențională
4. permite utilizarea laserului  în siguranță
g) Parametri monitorizați/afișați: 
1. Presiunea inspiratorie maximă 
2. Presiunea medie în căile respiratorii 
3. Monitorizarea FiO2 
4. Monitorizarea CO2 
5. Rata respiratorie  
6. Rata I:E 
h) Alarme pacient
1. FiO2 mare/mic 
2. Presiune inspir mare/mică 
3. Paw mare 
4. Presiune/ocluzie continuă ridicată 
5. Circuit respirator deconectat 
i) Alarme echipament
1. Lipsă alimentare gaz 
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7 Echipament 
video-EEG 
pentru mo-
nitorizare 
de lungă 
durată

1 1 444 166

2. Presiune inegală între gaze 
3. Lipsă alimentare electrică 
4. Baterie descărcată 
5. Eroare de system: Sensor decalibrat, scurgere prin valve 
6. Interval de service depășit 
j) Autodiagnostic
1. la fiecare pornire 
2. posibilitate de pornire rapidă la necesitate
k) Interfața
1. Interfața cu dispozitivele exterioare 
2. Porturi pentru ieșirea datelor 
3. Port pentru alarmă la distanță 
4. Ieșire analogică 
5. Raportarea alarmelor și starea pacientului: afișare pe display, 
Transmiterea rapoartelor la imprimată
l) Display
1. LCD sau LED 
2. Touchscreen
m) Alimentare
1. Pneumatică: Gazele comprimate: aer, O2; Presiunea în rețea: 4-7 
atm
2. Electrică: Rețea electrică 220 V, 50  Hz; Baterie internă pentru alar-
mă în caz de intrerupere a alimentarii
n) Accesorii
1. Laringoscop Kleinsasser Marimea A – 1 buc
2. Laringoscop polygonal – 1 buc
3. Brațuri suport pentru toate accesoriile si circuitele – 1 set 
4. Senzor O2 – 4 buc
5. Umidificator compatibil cu ventilatorul, cu accesorii necesare pen-
tru funcționare – 1 set
6. Sistem complet de tuburi pentru respirație – 1 set
7. Adaptor pentru catetere – 1 set
8. Braț suport universal pentru endoscop, cu adaptoare laringoscop, 
bronhoscop, jet endoscop – 1 set
Set de curațare pentru circuite, linii de monitorizare – 1 set

Echipament video-EEG pentru monitorizare de lungă durată
Specificare tehnică
Sistem LTM-Wireless de EEG video-monitoring
I. Cerințe generale
1. Sistemul este destinat ca sistem de investigare și analiza a EEG și PSG în 
regim LTM și LTM
Wireless.
a. În regim LTM și LTM wireless, sistemul este preconizat ca instrument de 
diagnosticare pentru
un termen lung de monitorizare, cu posibilitatea de analiza a datelor onli-
ne și offline a pattern-lor de
activitate a creierului. Cu posibilitatea setării înregistrării LTM și invazive. 
Trebuie sa fie capabila sa
susțină analiza clinica a studiilor EEG, PSG, LTM, intracraniale în regim wi-
red și wireless.
b. Sistemul trebuie sa permită posibilitatea importării și folosirii datelor de 
la sistemele
DELTAMED, existente în clinica. Tot sistemul trebuie sa fie simplu de operat 
și instalat, cu
necesitatea unei întrețineri minime.
c. Sistemul trebuie sa fie produse în concordanta cu ISO-9001 și/sau ISO-
13485.
II. Compoziția sistemului
1. Sistem wired / wireless
1.1 Amplificator wired + Butonul pacientului.
1.2 Amplificator wireless.
1.3 Unitatea de baza.
1.5 Troliu mobil.
1.6 Foto-stimulator.
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1.7 HD TCP-IP camera.
1.8 PC pentru înregistrarea datelor și programele de profil.
2. Computer pentru review și analiza a studiilor înregistrate.
3. Accesorii pentru EEG.
III. Specificațiile tehnice
1.1 Amplificator wired + Butonul pacientului
- A/D bits >= 24 bit.
- Common Mode Input Impedance: <1 Gohm.
- Common Mode Rejection Ratio: <110 dB min.
- Rata de eșantionare minimum 1024 Hz.
- Frecventa de stocare selectabil: >16384 Hz.
- Total canale: > 128.
- Canale referențiale : > 128.
- Canale diferențiale: > 8 canale diferențiale configurabile din 16 canale 
referențiale.
- Canale izolate DC: > 4.
- Extra canale: > 3 (SpO2, HR și Pleth ...).
- Marja semnalelor de intrare (Diferențial): <20 mVpp.
- Lățimea de banda: 0.01 Hz - 3.76 kHz (în dependenta de rata de eșantio-
nare).
- Buton pacientului conectat direct la amplificatorul.
- Sistem de notificări prin indicatoare LED.
- Standard 10-20 a canalelor de intrare, cu etichete numerotate.
1.2 Amplificator wireless:- Portabil.
- Common mode Input Impedance > 50 Moh.
- Common Mode Rejection Ratio > 116 db.
- Impedanța diferențiala de intrare > 100 Moh.
- Zgomotul de intrare (peak-to-peak) < 3.9 microV @ 0.1-70 HZ.
- Zgomotul de intrare (RMS) < 0.65 microV @ 0.1-70Hz.
- Numărul total de canale referențiale > 40.
- Lățimea de banda: 0.1-400Hz.
- Canale neizolate DC: >= 4.
- Cel puțin 4 butoane pentru verificarea impedanței, pragurilor, sus și jos.
- Conexiuni adiționale > 2 (foto-stimulator, SPO2).
- Ecran LCD pe unitatea de baza.
- Frecventa de eșantionare miminum 1024 Hz.
- Rezoluția de eșantionare a canalelor EEG > 16 bits.
- Capacitatea de stocare interna > 4 GB.
- Baterii reîncărcabile: 2xAAA Ni-Mh. (
- Lucrul pe baterii >= 4-4.5h.
- Verificarea impedanței : < 2.5, < 5, < 10, < 25 Koh.
- Verificarea semnalului din canal – verificare de program.
- Frecventa de operare Wireless: 2.400 – 2.4835 GHz.
- Puterea RF de ieșire : 6mW(+8 dBm), 64 mW(+18dBm).
- Distanta intre transmiter și receiver : până la 30 m.
1.3 Unitatea de baza:
- Posibilitatea de montare pe troliu, perete, sau la marginea patului.
- Conexiune la PC prin Gigabit TCP/IP sau USB 2.0.
- Posibilitatea de conectare la amplificator printr-un singur cablu.
- Posibilitatea de conectare până la 12 semnale neizolate de la alte dispo-
zitive externe (în afara de
canalele DC ale amplificatorului).
- Conexiune adiționala a stimulatorului foto și a triggerului digital.
- Ecran touchscreen cu următoarele posibilități:
a. Activarea verificării impedanței.
b. Schimbarea limitelor impedanței.
c. modificarea configurărilor canalelor.
- Conexiune pentru un buton de evenimente adițional.
- Trigger-ul de intrare digital la unitatea de baza : >8 bit TTL.
1.5 Troliu mobil:
- Stație mobila cu posibilitatea de ajustare a înălțimii de la poziția șezut la 
poziția stând în picioare.
- Design confortabil și ergonomic.
- Permite accesul la datele clinice și accesoriile utilizate.
- Ușor manevrabil în interiorul clinicii.
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- Suport pentru PC, unitatea de baza, amplificator, camera, foto-stimulator 
și coșul pentru accesorii
pe același stand.
- Suport pentru mouse și keyboard pe același stand.
- Picioare mobile în 4 direcție cu fixatoare de poziție.
1.6 Foto-stimulator
- Lampa pentru stimulare: LED.
- Frecventa de stimulare : < 60 Hz.- Cerințele de intrare: TTL Positive Pulse, 
100us @ 1 mA.
- Alimentarea: 100 – 240 VAC 50/60 Hz, 1A (1A - 0.5A).
1.7 HD TCP-IP camera:
- High Definition (HD), Zi/Noapte, Rețea Pan/Tilt/Zoom Rapid Doom Ca-
mera.
- Complianța cu SMPTE 296M: pixels (1280 X 720), 16:9 Format.
- Frame Rate <=30 frames per second.
- Formatele de compresie: cel puțin H.264, MPEG-4, JPEG și capacitate dual 
streaming.
- Temperatura de operare: - 5 °C to +50 °C.
- Umiditatea: 20% to 80% (ne condensat).
- Alimentarea: 24 V AC, 50 Hz.
- Puterea de consum: <=25W.
- Interfața de rețea: 8-pin RJ-45 conector, 10 Base- T/100Base-TX Ethernet, 
suport IPv6 și IPv4.
- Funcțiile de control: Pan și tilt, zoom și focus, 256 presetări pentru utiliza-
tori, acuratețe a
unghiului de 0.045 grade.
- Iluminarea minima: 1.0 lx (mod color) 0.10 lx (regim alb/negru).
- Rezoluția: cel puțin 720p HD , 1280 X 720 pixels.
- Optical Zoom : cel puțin 28X.
- Digital Zoom : cel puțin 12X.
1.8 PC pentru înregistrarea datelor și programele de profil:
- Procesor cel puțin : Intel Core i5 , 2.7 GHz, 3M.
- RAM: >8 GB .
- Capacitatea HDD : >1 TB.
- Rezoluția minima: 1,600 x 1,200.
- Unitate optica: DVD (+/- RW).
- Sistem de operare: cel puțin Windows 10 64 bit.
- MS Office.
- Toate programele trebuie sa fie licențiate.
1.8.1 Cerințe fata de programe:
- Baza de date și reviewer-ul trebuie sa fie intuitive și simplu de utilizat.
- Sistemul cu posibilitatea de a adăuga imagini și rapoarte din sistemele 
externe.
- SGBD-ul ar trebui sa fie MS SQL server sau un alt server cu rata de utiliza-
re înalta.
- Baza de date cu capacitatea sa creeze interogări customizate.
- Sistemul cu capacitatea sa facă auto-recovery. EX: Sistemul trebuie sa fi 
capabil sa stocheze
datele pe server , iar în caz de deconectare de la rețea sa stocheze local și 
sa facă sincronizarea cu
serverul automat la re-conexiunea rețelei fără a interveni operatorul.
- Sistemul cu posibilitatea de customizarea a setărilor și opțiunilor de achi-
ziție.
- Sistemul cu posibilitatea de a păstra sincronizat o lista combinata a tutu-
ror investigațiilor.
- Sistemul cu posibilitatea de a controla, seta opțiuni și a raporta eveni-
mente customizabile.
- Posibilitatea exportării în EDF.
- Sistemul cu posibilitatea calibrării intrărilor DC.
- Sistemul cu posibilitatea de a înregistra video HD direct de la camera IP 
din rețeaua TCP-IP.
- Sistemul cu posibilitatea de a sincroniza montajele, protocoalele, baza de 
date, filtrele și spațiul
de lucru intre diferite stații în rețea.
- Sistemul cu posibilitatea de a segmenta automat investigația și video 
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8 Sistem de 
radiografie, 
fluorosco-
pie, univer-
sal, complet 
digital 
 

1 4 041 666

astfel ca ele sa rămână
sincrone.
- Sistemul cu diferite instrumente de analizare pentru a ajuta doctorul la 
revizuirea investigațiilor:
detectarea Spike-urilor și Evenimentelor.
- Analizatoarele de evenimente cu posibilitatea de a fi activate în timpul 
investigației sau în timpul
prelucrării investigației.- Sistemul trebuie sa lucreze și cu utilite al altor 
producători cum ar fi Detectorul Stellate al Prof.
Gotman și Persyst care trebuie sa fie integrate în același sistem vizual.
- Sistemul cu autentificare pe roluri pentru a restricționa accesul la diferite 
funcționalități ca parte
a securității de program.
- Sistemul cu posibilitatea de a face remote monitoring.
- Sistemul cu posibilitatea de a face rapoarte automatizate și a le exporta 
în Microsoft Office, în
concordanta cu standardul de clasificare internaționala a bolilor creata de 
OMS.
- Sistemul cu posibilitatea de a face paginarea pe verticala a grupurilor de 
trasee în timpul
înregistrării și în timpul prelucrării.
- Sistemul trebuie sa permită vizualizarea datelor deja înregistrate în tim-
pul înregistrării curente.
- Sistemul trebuie sa permită controlul camerei (pan/tilt/zoom) din sof-
tware-ul aplicației, fără a
folosi o consola externa.
- Detectarea automata a spike-lor si artefactelor.
- Detectare automata a eventualei deconectări de electrod.
2. Computer pentru review și analiza a studiilor înregistrate:
- Procesor cel puțin: Core 2 Quad sau Core i5.
- RAM: >8 GB.
- Capacitatea HDD: >1 TB.
- Rezoluția: >1600 x 1200.
- Unitatea optica: DVD (+/- RW).
- Sistem de operare: Windows 10 32/64 bit sau mai nou.
- MS Office.
- Toate programele licențiate.
3. Accesorii pentru EEG
- 60 Electrozi cup p/u a putea fi utilizați cu sistemul.

Descriere Destinate pentru examinări radiografice și fluoroscopice cu scop de 
diagnostic.  
Parametru  Specificaţie
Configuraţie Tub deasupra mesei da
 Operare de la distanță da
Turnul de imagine Radiografie în afara mesei da
 Grila detașabilă
 (SID) max.  ≥125 cm
 (SID) min. 90 - 110 cm
 Control Mișcare 
  Fluoroscopia se acționează de la pedală
  Radiografia se acționează din camera de examinare și control
Detector Cantitatea 2 buc.
 Mărime pixel ≤150 µm
 Tip flat panel
 Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”)
Fluoroscopia kVp pulsaţie  da
 Pulsaţie rata, fps  ≥1-30
 Selectarea de către utilizator a filtrelor da
 Rata maximă de cadre a matricei de achiziții ≥1024 x 1024
 Mărimea maximă a matricei ≥1024 x 1024
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Radiografie  Mărimea maximă a matricei ≥2048 x 2048
 Radiografie seriată, fps ≥ 10
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Caracteristicele imaginii Afișarea ultimei imagini da
 Colimarea virtuală da
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 Deplasarea manuală a pixelilor da
Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului ≥200 kg
 Dimensiuni  ≥230x80 cm
 Mișcarea laterală ≥25 cm
 Mișcarea longitudinală ≥160 cm
 Mișcarea verticală ≥60-110 cm
 Înclinarea mesei 90 /- 90 grade
 Greutatea maximă a pacientului la înclinare ≥200 kg
 Indicator de înclinare da
 Posibilitatea digitala de examinare urgenta direct pe brancarda de 
transportare a pacientului da
 Asigurarea mișcării motorizată  da
Generatorul Puterea  ≥80 kW
 Radiografia ≥40-150 KV
 Gama radiografică ≥0.1-1000 mAs
 Fluoroscopia ≥40-120KV
Display Cantitate ≥2
 Mărimea  ≥22 inci
Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m
 Set radioprotecţie Pacient (2 șorţuri, 2 gulerașe de protecţie a glandei 
tiroide) 1 pentru copii si 1 pentru adulţi
 Set radioprotecţie Operator (șorţ) 1 (min 0,35 mm Pb)
Imprimantă Procesare tip Termal direct sau Laser
 Interfaţă DICOM
 Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm ≥12
 Format film, cm 20 x 25 - 35 x 43
 Formate disponibile simultan ≥2
Statie de lucru Procesor  Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent
 HDD ≥ 2 TB
 RAM  ≥ 8 GB
 Monitor Medical, Full HD, ≥ 22”, LCD ≥ 1920x1080 
 CD/DVD Obligatoriu
 Compatibil cu sistemele PACS Da
 USB ≥ 4 porturi
 Accesorii Mouse, tastatura
Soft de prelucrare Post procesare obligatoriu
 Funcție (Full Body scan) 2-4 imagini simple compuse în una singu-
ră /  sau funcție echivalentă
 Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare
 Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse,
 DICOM 3.0 - DICOM Verification
  - DICOM Modality worklist
  - DICOM MPPS
  - DICOM Storage
  - DICOM Storage commitment
  - DICOM Grayscale print
  - DICOM Query / Retrieve
  - DICOM GSPS
  -Importul si exportul imaginilor de pe PACS
  -Export imagini pe CD/DVD
  -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS
Sistem PACS HDD Minim 5 TB de stocare utilizabilă  RAID 10
 Procesor Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent
 RAM ≥ 8 GB
 Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii
  Măsurători, adnotări și salvare.
  Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe moni-
toare de rezoluție inaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare
  Send, DICOM Import pe CD  și pe documente, administrare și 
diagnostic la distanţă.
 Monitor ≥ 22” LED IPS  
 Licenţă ≥  1
 Licenţă de acces de pe web sau LAN ≥ 2
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9 Ultrasono-
graf Gene-
ral, Cardiac 
performan-
ţă înaltă 
 

1 800 000Cod  300100
APLICAŢII CLINICE  General, cardiac
PROBE PORTURI  ≥5 active
PROBE TIP, MHz Linear 4 – 14 MHz
  numar de elemente ≥250
 Convex 1.5 -6,0 MHz
  „numar de elemente ≥192
Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)”
 Phased/Vector 1,5-4,5 MHz
  numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cris-
tal)
NIVELE DE GRI  ≥ 256
GAMA DINAMICA  ≥ 260dB
Adâncimea scanării  ≥ 40 cm
PREPROCESARE, canale digitale  ≥ 8.000.000
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod și 2-D da
 Mod Anatomic si Anatomic Curbat da
 Harmonic imaging da
 Imagine prin Compunere Spatiala da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afișare frecvenţă da
 Afișare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
 Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da
 Optimizarea automata a imaginii prin apăsarea unui  buton da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
 Măsurarea automată a intimei-media da
 Măsurarea automată a fracției de ejecție da
 Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da
 Vizualizare în regim 3D a fluxului sangvin 2D color da
 StressEcho da
 Soft de îmbunătățire a imaginii în regim cardiac da
 Analiza cantitativa TDI da
 Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da
 Vizualizare a imaginii de contrast da, opțional
PAN/ZOOM imagine în timp real da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD)
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ General da
 Cardiac 
 Regim panoramic avansat da
 Elastografie strain (de compresie manuală) da
 Elastografie sharewave (compresie acustică) pentru sondele convexe, 
liniare, endicavitare da
 Soft inteligent de analiză a țesutului glandei mamare da
 Soft inteligent de analiză a țesutului glandei tiroide da
 Soft dedicat pentru analiza planseului pelvin da
 Altele Să se indice
Modul ECG cu accesorii da
Timp de încarcare a sistemului nu mai mare de 45 sec da
MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23”
 Unghi de vizualizare ≥175°
Monitor integrat de control touch-screen, rezoluție FullHD ≥12”
 reglarea unghiului de înclinare da
Panou de control reglabil pe înălțime, cel puțin ±14cm da, manual
 rotire, cel puțin ±70º da
 butoane configurabile, cel puțin 6 da
Baterie integrată timp de lucru de la baterie, cel puțin 40 min da, optional
Încălzitor gel  da
Port USB ≥5 da
DIVIZARE MONITOR  da
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I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale; capacita-
tea economică și financiară; capacitatea tehnică și/
sau profesională;  standarde de asigurare a calității;

 
Alte informații:

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

Trimestru III-IV  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
Notă:  Anunțurile de 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
Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă 

suplimentară 11)

Din 14.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Dispozitivelor medicale, conform necesităților institu-
țiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă 
suplimentară 11)

 
Informații despre obiectul achiziției:

N r. 
lot

Denumire lot C a n t i t a -
tea /uni-
tatea de 
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 
contractantă

Valoarea 
estimati-

vă

1 Mamograf 4 bucăți 12000000• Dispozitivul medical Mamograf trebuie sa dispuna de posibilitatea de a efec-
tua Tomosinteza si biopsie stereotactica

• Sa dispuna de ajustarea imaginii post-procesare

DBT

• Dispozitivul medical Mamograf sa dispuna pe deplin de reconstructie iterati-
ve 

• Dispozitivul medical Mamograf sa dispuna de Metoda imagistică continuă 
de sincronizare și tragere 

• Dispozitivul medical Mamograf sa dispuna de tehnologia TomoMarker

• Dispozitivul medical Mamograf sa dispuna de 2 (doua) dimensiuni de voxel: 
95/140 µm

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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DETECTOR CARACTERISTICI TEHNICE:

• Tehnologia tip Si Amorphos

• Detector instalat in system 

• Dimensiune pixel: max 83 µm 

• Resolutia in 2D: min 6 lp/mm 

• Dispozitivul medical Mamograf sa nu necesite racirea externa a detectorului

• Sa permita calibrarea de catre medical imagist

• Detector AEC care va detecta țesutul mamar 

CARACTERITICI TEHNICE TUB CU RAZE X:

• Anode W pentru o doza mai mica de radiatie

• Dispozitivul medical mamograf sa fie echipat cu filtre de Rh 60 µm si Ag 75 µm 

• Viteza mare de rotatie, minim 9700 rpm

• Capacitatea termică a anodului min 300 kHU 

• Collimator motorizat

CARACTERITICI TEHNICE GENERATOR: 

• Integrat in Mamograf

• Anode voltage: 23-35 kV  

• Valoarea max mA sa fie de cel putin 110 mA

• Tensiune de lucru, 220 V, monofazat

• Trebuie să dispuna de compensare automată a tensiunii de linie de +/- 10%

 CONSOLA CARACTERISTICI TEHNICE:

• SID, minim de 65 cm  

• Consola integra cu generator integrat

• Greutatea maxima 200 kg  

• Rotația motorizată, izocentrică a bratului-C 

• Panoul de control a ecranului tactil configurabil de pe ambele părți ale conso-
lei

• Utilizare simplă cu flux de lucru personalizat

• Posibilitatea de a trimite imagini prealabile pe afișajul consolei principale 

• Parametri de expunere controlați; kV si mAs manual, kV si mAs automat, kV in 
dependenta de grosimea sanului si mAs automat

• Comutatoare duble pentru reglarea înălțimii, compresiei, decompresia și miș-
carea foliei 

• Sa dispuna de Compresie/decompresie motorizata si manuala

• Viteza de compresie reglabilă, inclusiv și limitele de oprire

• Dispozitivul medical Mamograf sa dispuna de comutatoare pe ambele părți 
de sus la nivelul bratului-C și Bucky pentru a permite o reglare fina a unghiului.

• Sistemul trebuie să dispuna de afișaje digitale pe ambele părți pentru forța de 
compresie, grosimea sânului, unghiul

• Dupa expunere, dispozitivul să prezinte afișaje digitale pentru kV si mAs utili-
zate 

• Suportul pentru sân (Bucky) trebuie să atingă cel puțin o înălțime de 138 cm

• Unghiul de rotatie: de la 135 la 180 grade  

• Marirea geometrica 1.6x si 1.8x

• Sistemul sa permita instalarea acestuia aprope de perete

• Dispozitivul medical Mamograf trebuie sa dispuna de mechanism ajutator 
pentru tehnicieni de pozitionare a sanului

• Dispozitivul sa dispuna de un sistem mecanic pentru a maximiza vizibilitatea 
țesutului mamar în câmpul vizual
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• Dispozitivul sa dispuna de mișcarea capului tubului radiologic pe lateral, pen-
tru a oferi mai mult spațiu de poziționare a tehnicianului in timpul examinarilor.

BUCKY, CARACTERISTICI TEHNICE:

• Raport grila: 5:1, 36 lp/mm 

STATIE DE ACHIZITIE, CARACTERISTICI TEHNICE:

• display Flat panel, color, de 2 sau  3 MP  

• PC cu Windows 10 licentiat, tastatură și mouse cu cititor de amprente digitale

• Hard drive de cel putin 1 TB HDDs 

• Minimum 8 GB RAM, pentru tomo AWS min 64 GB RAM 

• DVD recorder 

• UPS (optional) 

• Achiziția de imagini, respingerea si reluarea ușoară a imaginii, posibilitatea de 
a studia 4 imagini concomitent

• Transmiterea automata de date de pe unitatea mamografica la AWS

• Instrumente software, cel puțin: Zoom, PAN, Invert, Orientare, mărire, control 
al aspectului, marirea unei singure imagini. 

• Introducerea datelor despre pacient

• Modulul DICOM inclus

• Controlul calitatii integrat

• Baza de data sa permita stocarea a cel putin 40000 de imagini in format 2D

• Instrumente de filtrare și sortare a listei de studiu

DISPOZITIV DE BIOPSIE STEREOSTATICA, CARACTERISTICI TEHNICE

• Dispozitivul de Biopsia Stereostatica sa fie montat in unitatea mamografica

• Achizitia imaginilor Stereotactice sa fie posibila cu acelasi detector aSi 

• Unghiuri stereotactice +/- 15  

• Unitate de ghidare a acului, max 4,5 kg

• Suport de ac motorizat in directiile x, y si z 

• Sistemul sa fie capabil de biopsiile verticale si laterale

• Posibilitatea de a efectua biopsiile laterale, cu optiunile de brat lateral - Mam-
motome, Vacora si Encor Enspire  

STATIA DE LUCRU

• Afisaje duale de 5 MP 

• Aplicatii de soft dedicate pentru imagistica sanilor

• Software-ul ar trebui să permita citirea anterioară a imaginii

• Protocolul imaginilor personalizat

• Instrumente speciale pentru mamografie 

• Panou de comenzi rapide 

• Multimodalitate pentru imagini de ultrasonografie și RMN

• Instrumente DICOM: lista de lucru pentru stocare, interogare/recuperare.

Sistemul de mamografie trebuie sa fie livrat cu urmatoarele accesorii: paleta de 
schimbare 18x24cm, palete de compresie de 24x30 cm, paleta scurta si profunda, 
paleta de biopsie perforata, paleta de compresie spot 9x6 cm, paleta de marire 
10x10 cm, barbie, fantome de verificare a calitatii.

Condiții de mediu pentru instalare

• Priză electrică standard monofazată (186 - 265 V)

• Cerință fata de temperatură a camerei: 10 - 35ºC.
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2 T o m o g r a f 
Computerizat 
Ortopedic

4000 000
Caracteristici generale:
Sistem de radiografie necesar pentru imagistica ortopedică, precum și 
pentru scanare cap și gât.
Dispozitivul sa furnizeze o calitate exceptionala a imaginii.
Dispozitivul sa prezinte o dimensiune compacta, usor de amplasat.
Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite reglarea dozei de radia-
tie
Dispozitivul sa dispuna de soft care va permite corectarea artefactelor 
de mișcare.
CARACTERISTICI TEHNICE TUB X-RAY:
Tub cu raze X cu țintă de tungsten 
Dimensiunea spotului focal de 0,6 mm
Tensiune anodică: 80-96kV
Curentul anodic: 1-12mA
Filtrare dublă: 0,5 mm Cu + 2,5 mm Al
Radiații cu raze X pulsate, care va minimiza doza de radiatie pentru pa-
cient
CARACTERISTICI TEHNICE DETECTOR:
Detector tip Flat panel (integrat)
Dimensiune detector: 20 x 25 cm (siliciu amorf )
Interval dynamic: 16 biți
Achiziție de imagini de mare viteză de până la 30 fps
Dimensiune pixeli: 127 um
Dimensiune matrice de 1.536 x 1.920 pixeli
CARACTERISTICI TEHNICE IMAGINE DE ACHIZITIE:
Sistemul sa permita achizitia de imagini prin modurile: Doză ultra mică, 
Standard și Rezoluție înaltă
Sistemul sa permita previzualizarea imaginii inainte de expunerea paci-
entului
Controlul automat al expunerii (AEC)
Câmp vizual: 13 x 16 cm cu o singură scanare, prin fuziune până la 16 x 
20 cm
Rezoluția izotropă: până la 0,2 mm
Sistemul sa permita achitionarea de 300-600 imagini de proiecție (con-
figurabile) la un unghiul de 210 grade
Timp de scanare: nu mai mult de 18 secunde (cu setări implicite)
Timp de expunere: 6sec., pulsat, 
Timp de reconstrucție: 30-120sec., în dependenta de modul de imagis-
tica
CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM DE ACHIZITIE SI RECONSTRUCTIE:
Sistemul de radiografie sa fie livrat cu un sistem de achizitie si recon-
structie
Sistemul sa fie livrat cu hard disk-uri duale configurate Raid 1 (1000 GB) 
pentru fiabilitate și performanță îmbunătățita.
Reconstrucție accelerată rapidă a GPU-ului.
CARACTERISTICI TEHNICE GANTRY:
Mișcarea motorizată în sus/jos/înclinare, ca va garanta poziționarea 
optima pentru pacient.
Interval de mișcare a înălțimii de la podea: 55-112 cm 
Interval de mișcare a înclinării +15 °/-90 °
Poziția de gantry orizontală
Apertura cu un diametru de 40 cm
Sa dispuna de sensori care vor recunoaste tintei, fapt care va impedica 
mișcări automate ale gantry-lui, atunci când pacientul este poziționat în 
interior.
Sistemul sa dispuna de mecanism de poziționare motorizat a pacientu-
lui care va centra ținta în câmpul vizual.
Sistemul sa fie configurat cu 2 (doua) joystick-uri pentru mișcările con-
trolate ale gantry-lui, a sistemului de poziționare și a colimatorului.
Dispozitivul sa dispuna de lumini pentru ghidare pozitionare.
Interfață utilizator, ecran tactil
- cu înălțime si inclinare reglabilă 
- sa poata fi utilizat cu sau fara manusi
CARACTERISTICI TEHNICE SOFTWARE:
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

 

Achiziție intuitivă, optimizată pentru ecran tactil și software de comuni-
care
Informații despre pacient și instrumente de bază de date
Procedura bazată pe anatomie și selecția țintei. 
Selectarea dimensiunii pacientului
kV, mAs, afișare a dozei
Crearea unui protocol de imagistică definit de utilizator
Interfaţă de acţionare prestabilită pentru portal automat și mișcări ale 
sistemului de poziționare cu parametri prestabiliți definibili de utilizator
Afișarea imaginii Scout
Instrumente de procesare și adnotare a imaginilor pentru generarea și 
revizuirea reconstrucțiilor multiplanare și a randărilor 3D
Instrument de tăiere pentru a genera stive de date pentru arhivare
Modul service cu instrumente QA integrate
DICOM 3.0
Reconstituirea imaginii cu parametri selectabili
Algoritm de suprimare a metalelor
Nuclee de reconstrucție selectabile de utilizator
Algoritm de filtrare a zgomotului
Algoritm corectarea artefactelor de mișcare 
Protocol de imagistică
Aplicatii de soft pentru imagistica cap și gât
Imagini extinse cu pachet care vor include suport pentru cap și gât, 
actualizare software și licență
Sa dispuna de suport rigid pentru cap pentru o calitate maximă a ima-
ginii.
Dimensiuni: 76x184x160cm, ±5cm
Greutate: nu mai mult de 370 kg
Baza mobila selectabila cu roti sau baza fixa, de sine statatoare
Mâner multifuncţional pentru pacient și pentru deplasarea unităţii în 
poziţia de transport
Dispozitivul sa nu necesite răcire externă
Dispozitivul sa se conecteze la o priză electrică standard
Dispozitivul sa fie livrat cu urmatoarele accesorii:
Suport poziționare, cu atenuare redusă, fabricate din fibră de carbon
Suport poziționare a zonei mici, mari și plane
Suport poziţionare vertical, reglabilă.
Scaun dedicat pentru poziționarea pacientului, cu maner si roti bloca-
bile.
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Alte informații:

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

Trimestru IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Inventarului moale necesar pentru anul 2022

Nr. 23  din  14  iulie  2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Uni-
tate 
de 

mă-
sură

Cantita-
te Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 39500000-
7

Lot 1. Cearșaf 
de plapumă 
alb

buc 830

Dimensiunile 210cm x 150 cm, 
ţesătură specială din bumbac 
100%, care nu se modifică la spăla-
re. Cearșaful să reziste la dezinfecţie 
termo- chimică/spălare la 90 °C,   să 
absoarbă transpiraţia și umezeala, 
densitate 160g/m²,  nuanţă albă..
Fiecare unitate  va fi ambalată se-
parat, care să asigure integritatea și 
păstrarea corespunzătoare, cu indi-
carea dimensiunilor. Obligatoriu va 
avea cusăturile uniforme, drepte și 
fără întreruperi, fără scame sau fire 
suplimentare, cu ață rezistentă și 
fermă.

148708,33

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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2 39500000-
7

Lot 2. Cearșaf 
pentru pat 
funcţional

buc 1800

Dimensiunile 235cm x 150 cm ţesă-
tură specială din bumbac alb 100%, 
care nu se modifică la spălare. 
Cearșaful să reziste la dezinfecţie 
termo- chimică/spălare la 90 °C,   să 
absoarbă transpiraţia și umezeala, 
densitate 160g/m²,  nuanţă albă..
Fiecare unitate  va fi ambalată se-
parat, care să asigure integritatea și 
păstrarea corespunzătoare, cu indi-
carea dimensiunilor. Obligatoriu va 
avea cusăturile uniforme, drepte și 
fără întreruperi, fără scame sau fire 
suplimentare, cu ață rezistentă și 
fermă.

165000,00

3 39500000-
7

Lot 3. Faţă de 
pernă buc 1900

Dimensiunile 60 cm x 60cm, bum-
bac 100%, care nu se modifică la 
spălare. Față de pernă să reziste la 
dezinfecţie termo- chimică/spălare 
la 90 °C,   să absoarbă transpiraţia 
și umezeala, densitate 160g/m²,  
nuanţă albă..Fiecare unitate  va fi 
ambalată separat, care să asigure 
integritatea și păstrarea corespun-
zătoare, cu indicarea dimensiuni-
lor. Obligatoriu va avea cusăturile 
uniforme, drepte și fără întreruperi, 
fără scame sau fire suplimentare, cu 
ață rezistentă și fermă. 

58583,33

4 39500000-
7

Lot 4. Câmp 
pentru masa 
pacientului

buc 200

Dimensiunile 200cm x 150 cm 
ţesătură specială din bumbac alb 
100%, care nu se modifică la spăla-
re. Câmpul să reziste la dezinfecţie 
termo- chimică/spălare la 90 °C,   să 
absoarbă transpiraţia și umezeala, 
densitate 160g/m²,  nuanţă albă..
Fiecare unitate  va fi ambalată se-
parat, care să asigure integritatea și 
păstrarea corespunzătoare, cu indi-
carea dimensiunilor. Obligatoriu va 
avea cusăturile uniforme, drepte și 
fără întreruperi, fără scame sau fire 
suplimentare, cu ață rezistentă și 
fermă.

16666,67
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5 39500000-
7

Lot 5. Câmp 
pentru operații buc 500

Dimensiunile 75cm x 75 cm ţesătu-
ră specială din bumbac alb 100%, 
care nu se modifică la spălare.
Câmpul să reziste la dezinfecţie 
termo- chimică/spălare la 90 °C,   să 
absoarbă transpiraţia și umezeala, 
densitate 160g/m²,  nuanţă albă..
Fiecare unitate  va fi ambalată se-
parat, care să asigure integritatea și 
păstrarea corespunzătoare, cu indi-
carea dimensiunilor. Obligatoriu va 
avea cusăturile uniforme, drepte și 
fără întreruperi, fără scame sau fire 
suplimentare, cu ață rezistentă și 
fermă.

10416,67

6 39500000-
7

Lot 6. Perne de 
silicon buc 700

 Dimensiunile 60 cm x 60 cm, faţa 
confecţionată din bumbac 100%, 
antialergică, cu umplutură din puf 
silicon lavabil nu mai puțin 700g 
umplutură silicon/pernă, calitate 
înnaltă, rezistente la prelucrarea la 
100°C,fără contracţii, să păstreze 
caracteristicele tehnice și structura 
dimensională după spălare. 

40833,33

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

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

Nu 

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1____din__15.07.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Mateuți
IDNO 1007601004593
Adresa str. M. Eminescu nr.2, satul Mateuți raio-

nul Rezina,
Numărul de telefon/fax 025443238
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.mateuti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ursachi Angela, tel 069137338
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

documentația de atribuire se anexează 
în cadrul procedurii în SIA RSAP (M.Ten-
der)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate contractantă

Administrație Publică Locală de niv.I

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 fie-

care lot în parte)

1 45200000-9

Denumire lotul 1

”Lucrări de reparații 
la Casa de Cutură din 
satul Mateuți, raionul 

Rezina„ (Soluții arhi-
tecturale. Fațada și fini-

sări exterioare)

1
”Lucrări de reparații la Casa de Cu-
tură din satul Mateuți, raionul Re-
zina„ (Soluții arhitecturale. Fațada și 
finisări exterioare)

2 148 953,22

2 45200000-9

Denumire lotul 2

”Lucrări de reparații 
la Casa de Cutură din 
satul Mateuți, raionul 

Rezina„ (Soluții  arhitec-
turale. Pardoseli)

1
”Lucrări de reparații la Casa de Cu-
tură din satul Mateuți, raionul Rezi-
na„ (Soluții  arhitecturale. Pardoseli)

1 317 860,05

3 45200000-9

”Lucrări de reparații 
la Casa de Cutură din 
satul Mateuți, raionul 

Rezina„ (Lucrări de exe-
cuție. Copertina și Scări 

de evacuare)

1
”Lucrări de reparații la Casa de Cu-
tură din satul Mateuți, raionul Rezi-
na„ (Lucrări de execuție. Copertina și 
Scări de evacuare)

261 413,55
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4 45200000-9

”Lucrări de reparații 
la Casa de Cutură din 
satul Mateuți, raionul 

Rezina„ ( Soluții arhitec-
turale. Pardoseli subsol)

1
”Lucrări de reparații la Casa de Cu-
tură din satul Mateuți, raionul Re-
zina„ ( Soluții arhitecturale. Pardoseli 
subsol)

157 799,44

5 45200000-9

”Lucrări de reparații 
la Casa de Cutură din 
satul Mateuți, raionul 
Rezina„ (Soluții arhi-
tecturale. 

Tavane casetate subsol)

1

”Lucrări de reparații la Casa de 
Cutură din satul Mateuți, raionul 
Rezina„ (Soluții arhitecturale. 

Tavane casetate subsol)

250 863,16

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

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

Nu □V

Da □

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

Nu □V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor documentației de atri-
buire

Alte informații:

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

15.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Valoarea estimată poate fi reactualizată

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13/8 din 13.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Localitate or. Ialoveni

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Număr de telefon/fax 268 27235 078883842

E-mail oficiu.adrc@gmail.com

Adresa de internet www.adrcentru.md

Persoana de contact Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție publică pe lână Ministerul infrastructurii Dez-
voltării Regionale. Implementarea proiectelor de in-
frastructură în regiunea de dezvoltare Centru

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)

N/C

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

Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Apeduct Prut – 
Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețe-
le exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare 
în s. Vărzărești, r. Nisporeni

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652359105113

Data publicării: 13.05.2022

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055931/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 4

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 13/4 din 09 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055931/
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ofertantului:

Denumire Atar Inter S.R.L
IDNO 1015600010057
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

m. Chișinău, 
str. Ion inculeț, 25, Telefon: 060938664, E-mail: tarinter@
mail.ru

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Servicii de supraveghere tehnică la 
obiectul Apeduct Prut – Nisporeni. 
Evacuarea apelor reziduale din or. 
Nisporeni, Rețele exterioare de ca-
nalizare – etapa II și III. Rețea de ca-
nalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni

71521000-6 1 13/6 din 13 
iulie 2022

300 000.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:atarinter@mail.ru
mailto:atarinter@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21/8 din 13.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Localitate or. Ialoveni

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Număr de telefon/fax 268 27235 078883842

E-mail oficiu.adrc@gmail.com

Adresa de internet www.adrcentru.md

Persoana de contact Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.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)

Instituție publică pe lână Ministerul infrastructurii Dezvoltării Re-
gionale. Implementarea proiectelor de infrastructură în regiunea 
de dezvoltare Centru

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)

N/C

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Construcția 

sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localități-
lor din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651648395280
Data publicării: 05.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055931/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651648395280
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055931/
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

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. 21/4 din 09 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Atar Inter S.R.L
IDNO 1015600010057
Date de contact 

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

m. Chișinău, 

str. Ion inculeț, 25, Telefon: 060938664, E-mail: 
tarinter@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, fără 
TVA

1 Servicii de supraveghere tehnică la 
obiectul Apeduct Prut – Nisporeni. 
Evacuarea apelor reziduale din or. 
Nisporeni, Rețele exterioare de ca-
nalizare – etapa II și III. Rețea de ca-
nalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni

71521000-6 1 21/6 din 13 
iulie 2022

384 450.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

mailto:atarinter@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.5  din   21.06.2022                  

1. 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/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Licitație Publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii       

Lucrări  +
Obiectul de achiziție Lucrări de renovare a drumului public local Slo-

bozia Cremene-Slobozia Vărăncău-Vărăncău pe 
perioada anilor 2022-2026.

Anunțul de participare Nr. 21055635, ocds-b3wdp1-MD-165097127801
Data publicării: 26.04.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21055635 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică 
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Nr. oferte primite Total:  2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  2
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu
Pe cale electronică:  prin SIA RSAP

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. 5 din 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Primaterax - Nord”
IDNO 1006602011124
Date de contact 

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

or.Rîșcani, str. Eternității 3/9,  telefon 0788 84 390,

 e-mail –primaterax-nord@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da +       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 cu TVA și fără TVA

(lei)
1 SRL ”Primaterax - 

Nord”
45200000-9  Conform caietului 

de sarcini
Nr.3 din 
08.06.2022

20707547,81/  
17256289,84

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

4. Alte informații: 

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

Nu +       

Da □        

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

Nu  +       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de 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. 10 din 21 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238
E-mail primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială tohatin.md
Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238
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)

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.57 pct.1 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Rețele de canalizare în satul Cheltuitor, com. Tohatin, 

mun. Chișinău Colectorul: Finalizarea proiectului
Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1653392403360

Data publicării: 24.05 2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653392403360?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:5

 
 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653392403360
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
12 din 07 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SCLuxconsistem SA
IDNO 1005600055734
Date de contact 

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

MD 2023 mun.Chişinău, str. Str. Uzinelor, 19, telefon: 022-42-24-99 
fax: , e-mail: luxconsistem@yahoo.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Rețele de canalizare în satul 
Cheltuitor, com. Tohatin, 
mun. Chișinău Colectorul: 
Finalizarea proiectului

45200000-9

Lucrări con-
form devi-

zului

36 din 
21.06.2022

663 544,25 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:luxconsistem@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 21.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîș-
cani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ;    02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție privind achiziționarea tehnicii de calcul si echipament periferic, conform necesitatilor IMSP 
AMT Riscani pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1649337454233
L i n k- u l : h t t p s : / / m te n d e r. g ov. m d / te n d e r s / o cd s - b 3 wd p 1 - M D -
1649337454233?tab=contract-notice

Data publicării:07.04.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 6
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 
20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649337454233
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Denumire SRL ” BTS PRO”

IDNO 1008600061565

Date de contact 

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

Str. Ion Creangă 6/V, mun. Chișinău, tel 022-87-01-40; 022-59-58-
58

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Loturile  2, 3, 4, 6
30200000-1

- 30/2022/21054674 
din 20.06.2022

147 125,70

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 22.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase

 de Copii
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152570
Adresa Str. Lomonosov 49
Număr de telefon/fax 022-72-31-64
E-mail scmbcc@ms.md
Pagina web oficială
Persoana de contact Ana Bulat
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medico sanitară publică

Prestarea serviciilor medicale

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

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru semestrul II 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651756303714

Data publicării: 05.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056081/

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 □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651756303714
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Nr. oferte primite Total:15
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:15
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:15

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

Denumire DELMIX PRIM SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Titulescu  39, ap. 4

Tel: 022-543-311
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

4 Biscuiţi de ovăs fără adaosuri de aroma-
tizatori

15800000-6 100 kg 92 din 
17.06.2022

3151,00

5 Covrigi de tărîțe, calitate superioară 15800000-6 200 kg 92 din 
17.06.2022

4546,00

6 Turte dulci 15800000-6 100 kg 92 din 
17.06.2022

2873,00

7 Biscuiţi Zoo pentru copii
15800000-6

200 kg 92 din 
17.06.2022

6400,00

14
Crupe de grâu, calitate superioară 15800000-6 350 kg 92 din 

17.06.2022
3909,50

15 Crupe de orz, calitate superioară 15800000-6 400 kg 92 din 
17.06.2022

4468,00

16 Crupe de griş, calitate superioară 15800000-6 300 kg 92 din 
17.06.2022

4935,00

18 Crupe de porumb, calitate superioară 15800000-6 300 kg 92 din 
17.06.2022

5040,00

19 Faina de grâu, calitate superioară 15800000-6 100 kg 92 din 
17.06.2022

1376,00

21 Fasole albe 15800000-6 20 kg 92 din 
17.06.2022

536,20
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22 Mazăre uscată întreagă 15800000-6 10 kg 92 din 
17.06.2022

123,70

23 Arpacaş întreg 15800000-6 50 kg 92 din 
17.06.2022

563,50

24 Crupe de mei 15800000-6 300 kg 92 din 
17.06.2022

6561,00

25 Zahar tos 15800000-6 800 kg 92 din 
17.06.2022

14976,00

29 Suc de mere limpede 15800000-6 300 litri 92 din 
17.06.2022

4140,00

32 Gem de fructe 15800000-6 15 kg 92 din 
17.06.2022

855,00

33 Magiun din mere 15800000-6 10 kg 92 din 
17.06.2022

287,90

34 Roşii în suc 15800000-6 75 kg 92 din 
17.06.2022

1536,00

36 Crupă de hrişcă din boabe întregi de fier-
bere rapidă, calitate superioară

15800000-6 450 kg 92 din 
17.06.2022

20700,00

37 Orez rotund întreg, calitate superioară 15800000-6 500 kg 92 din 
17.06.2022

12900,00

39 Ceai negru 15800000-6 62 kg 92 din 
17.06.2022

10230,00

40 Condimente pentru supe 15800000-6 2,5 kg 92 din 
17.06.2022

203,95

41 Mazăre verde conservată 15800000-6 50 kg 92 din 
17.06.2022

1096,50

42 Porumb dulce conservat 15800000-6 30 kg 92 din 
17.06.2022

848,10

43 Cacao 15800000-6 1 kg 92 din 
17.06.2022

151,99

44 Piper negru boabe 15800000-6 1 kg 92 din 
17.06.2022

297,00

Denumire BAGUETTE SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15

Tel: 022-407-100
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA
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17 Fulgi de ovăs, calitate superioară
15800000-6 400 kg 87 din 

17.06.2022
10080,00

30 Suc de roșii 15800000-6 400 kg 87 din 
17.06.2022

5000,00

31 Ulei  vegetal rafinat 15800000-6 300 litri 87 din 
17.06.2022

12423,00

38 Sare iodată 15800000-6 200 kg 87 din 
17.06.2022

2150,00

Denumire LAPMOL SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ankara 6

Tel: 069 872 324
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

8 Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime 15800000-6 4 500 litri 86 din 
17.06.2022

67 005,00

9 Biochefir 2,5% grăsime 15800000-6 2 150 litri 86 din 
17.06.2022

44 225,50

10 Brânza de vaci 9 % grăsime 15800000-6 900 kg 86 din 
17.06.2022

69 894,00

11 Caşcaval cu cheag tare 40% grăsime, c/s
15800000-6

25 kg

86 din 
17.06.2022

6875,00

12 Smântâna  15% grăsime 15800000-6 125 kg 86 din 
17.06.2022

6397,50

13 Unt cu grasimi 72,5%

15800000-6

500 kg

86 din 
17.06.2022

94070,00

Denumire FLORENI SRL
IDNO 0971307544109
Date de contact 

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

R. Anenii Noi, s. Floreni

Tel: 060 873 111
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

27 Găini congelate cu  fierbere rap-
ida

15800000-6 2250 kg 88 din 
17.06.2022

94 500,00

Denumire VILLA PRODOTTI SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

Chisinau, str. Bacioii Noi 19

Tel: 022-846-333
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

26 Fileu de găină (caserole) 15800000-6 400 kg 90 din 
17.06.2022

31 704,00

Denumire AVT LUX COM  SRL
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Vasile Badiu 11

Tel: 022-46-11-63
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

35 Peşte hec congelat trunchi (fără 
cap și coadă) 15800000-6 600 kg 87 din 

17.06.2022
31 392,00

Denumire DANT-AGRO SRL
IDNO 1003609001903
Date de contact 

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

Or. Ungheni, s. Pîrlița

Tel: 0236 92 373
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

28 Ouă dietetice 15800000-6 6400 buc 91 din 
17.06.2022

12265,46

Denumire FRANZELUȚA SA
IDNO 1002600004030
Date de contact 

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

Chisinau, str. Sarmizegetusa 30

Tel: 022-85-35-08
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA
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3

Chiflă de cozonac din făină de 
grîu de calitate superioară (asor-
ti, ambalate cite trei bucăți) 15800000-6 80 kg 85 din 

17.06.2022
2576,00

20 Fidea, calitate superioară 15800000-6 125 kg 85 din 
17.06.2022

3235,00

Denumire ADRIKA SRL
IDNO 1014600026086
Date de contact 

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

Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Tel: 069 118 064
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt., 
lot

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Pîine din faină de grîu de calitate 
superioară 15800000-6

4300 kg 84 din 
17.06.2022

57018,00

2 Pîine de secară 15800000-6
55 kg 84 din 

17.06.2022
805,75

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 22.06.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni

Localitate Or. Dondușeni

IDNO 1003604150574

Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

Număr de telefon/fax 0 251 2 32 05

E-mail 0 251 2 32 05

Adresa de internet srdonduseni@ms.md

Persoana de contact Liliana  Scorțescu, 0 78825115 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medicală ce prestează servicii medicale

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

Bunuri □       

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru semestrul II anul 2022 

Anunțul de participare Nr. :  ocds-b3wdp1-MD-1652942041104   
Data publicării: 19.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056750/ 

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

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. 3 din 03.06. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652942041104
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056750/
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Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038
Date de contact 

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

843370

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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Făină de grâu,calitatea superi-
oară,SM 202 .2000 

15800000-6 
200kg

Nr.8/10.06.2022 2760

2 Paste făinoase,calitate superi-
oara  Clasa I, grupa V, GOST 875-
92,

15800000-6

150kg

Nr.8/10.06.2022 5700

3 Biscuiți, uscați, dulci,Calitate su-
perioară, cutii

15800000-6
100kg

Nr.8/10.06.2022 3500

4 Mazăre uscată, șlefuită, întrea-
gă, ambalat câte 25 kg, PTMD 
6738869887-003

15800000-6

200 kg

Nr.8/10.06.2022 2640

5 Mazăre verde, Conservată, bor-
can 0,700kg GOST 15842-90 SM 
196

15800000-6 

50 kg

Nr.8/10.06.2022 1120

6 Orez, Cat.superioară ambalat 
câte 25 kg, GOST 6292-93

15800000-6
210 kg

Nr.8/10.06.2022 6048

7  Crupe de hrișcă, Cat. superioară 
ambalat câte 25 kg, GOST 5550-
74 

15800000-6

230 kg

Nr.8/10.06.2022 11270

8 Crupe de griș, Cat. superioa-
ră ambalat câte 25 kg, PTMD 
6738869887-005, 

15800000-6

230 kg

Nr.8/10.06.2022 4094

9 Arpăcaș de orz (alac), Cat. supe-
rioară ambalat câte 25 kg, PTMD 
6738869887-004

15800000-6 

150 kg

Nr.8/10.06.2022 1770

10 Crupe de mei, Cat. superioară 
ambalat câte 25 kg,

15800000-6
200 kg

Nr.8/10.06.2022 4380

11 Fulgi de ovăz, Cat. superioară 
ambalat câte 25 kg

15800000-6
200 kg

Nr.8/10.06.2022 5140

12 Crupe de porumb, Cat. superi-
oară ambalat câte 25 kg

15800000-6
300 kg

Nr.8/10.06.2022 5640

13 Crupe de grâu, Cat. superioară 
ambalat câte 25 kg

15800000-6 
210 kg

Nr.8/10.06.2022 2478

14 Crupe de arpacaș, Cat. superi-
oară ambalat câte 25 kg

15800000-6
300 kg

Nr.8/10.06.2022 3540
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15 Castraveți, Marinați, borcan 700 
gr, GOST 1633

15800000-6
200 kg

Nr.8/10.06.2022 5740

16 Crenvuști  din carne de vită 
(membrana artificială), GOST 
23670-79

15800000-6

220 kg

Nr.8/10.06.2022 18744

17 Salam fiert, dietic, tip doctorskii, 
Calitate superioară, valabilita-
tea nu mai mic de 15 zile, por-
c+vită, GOST 23670-79

15800000-6 

100 kg

Nr.8/10.06.2022 9660

18 Pește congelat, fără cap, fără 
măruntaie, cu greutatea nu mai 
puțin de 500 gr GOST 20057-96

15800000-6

650 kg

Nr.8/10.06.2022 46800

19 Zahăr, Alb, tos, din sfeclă, amba-
lat în sac 50 kg, GOST  21-94

15800000-6
600 kg

Nr.8/10.06.2022 11280

20 Sare, Alimentară, iodată în pa-
chet de 1 kg, GOST 13830-97

15800000-6
170 kg

Nr.8/10.06.2022 1666

21 Sare de lămâie, ambalată pa-
chet de 20gr, GOST 29045 

15800000-6 
1,5 kg

Nr.8/10.06.2022 282

22 Suc, din fructe(piersic, poa-
mă,mere,prune, pere) lim-
pezit în borcane 3l, SM 
183:2003MBT5061-89 

15800000-6

300 l

Nr.8/10.06.2022 3720

23 Ulei, Vegetal, din floarea soare-
lui rafinat, deodorat în sticle de 
5l, PTMD6705691233-001:2002 

15800000-6

400 l

Nr.8/10.06.2022 19200

24 Magiun, sterilizat calitate  supe-
rioară în borcane de sticlă  de 
700gr, GOST 6929 MB5061-89 

15800000-6

100 kg

Nr.8/10.06.2022 3260

25 Pastă de tomate, 25% în borcan 
de 750 gr,GOST 3343-89 

15800000-6 
60 kg

Nr.8/10.06.2022 2368,2

26 Oţet ,De vin  6% în sticlă  1 l, 
PTMD6700400053025:2006

15800000-6
15 l

Nr.8/10.06.2022 141

27 Drojdie proaspătă,Pachet 50 gr 15800000-6 1 kg Nr.8/10.06.2022 88
28 Ceai, Negru, pachet 100 gr 15800000-6 20 kg Nr.8/10.06.2022 3900
29 Cacao, Praf, Pachet 100 gr,-

TU748-2949105347-001:2007
15800000-6 

1 kg
Nr.8/10.06.2022 144,98

30 Bicarbonat de sodiu,pachet 500 
gr, GOST2156-76 

15800000-6
6 kg

Nr.8/10.06.2022 221,94

31 Frunze de dafin,  Pachet 20 gr, 
GOST 17594-81

15800000-6
1 kg

Nr.8/10.06.2022 232,99

32 Piper, Negru, bob întreg,  Pachet 
20 gr, GOST 29045

15800000-6
1 kg

Nr.8/10.06.2022 290

33 Fructe,  Uscate, GOST 1750-86 15800000-6 170 kg Nr.8/10.06.2022 9860

Denumire SRL Lapmol
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

69872324

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
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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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Chefir, 2,5%,pungă de politile-
nă 0,5 l, OST 4929-84,2/săpt

15800000-6
1500 l

Nr.11/10.06.2022 25468,5

2 Smântână, 10% pasterizată 
în pachet de politilină 0,5 l, 
TU10.02.02.789.09-89 SM196

15800000-6

300 l

Nr.11/10.06.2022 9593,7

 

Denumire SA Fabrica de unt Florești
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

69805738

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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lapte, De vaci, pasterizat 2,5%, 
pungă de politilenă  1l, GOST 
13277-79  

15800000-6

2500 l

Nr.9/10.06.2022 31625

2 Brânză, de vaci, 2 % pungă po-
litilenă 5kg,

15800000-6
1100kg

Nr.9/10.06.2022 54989

3 Unt, Nesărat, 72,5 % ambalat la 
5-20 kg cu grăsime animalieră, 
GOST 37-91

15800000-6

400kg

Nr.9/10.06.2022 60200

4 Cașcaval,Nepicant, 45%, cu 
cheag tare,SM218, 1/la 2 săpt

15800000-6
250kg

Nr.9/10.06.2022 34750

Denumire SRL Sidva V
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IDNO 1003602003506
Date de contact 

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

69228887

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, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Carne de vită, Proaspătă, răcită 
, fără os, GOST 7595-79

15800000-6 160 kg Nr.10/13.06.2022 23040

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE  
Nr. 03/2022

din 20.06.2022

 

1. Date cu pri-
vire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni

Localitate mun. Strășeni

IDNO 1017601000161

Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28

Număr de telefon/fax 0(237) 23630

E-mail achizitii.straseni@mail.ru

Adresa de internet www.crstraseni.md

Persoana de contact Viorel JARDAN

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri R

Obiectul de achiziție ,,Mobilierului pentru Centrul de odihnă și agrement  pen-
tru copii și tineret ,,Divertis” din mun. Strășeni”

Anunțul de participare Nr.: MD-1651582406796

Data publicării: 03.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1651582406796?tab=contract-notice

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 și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 8

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:8

 

http://www.crstraseni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651582406796
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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. 03/2022 din 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
următorilor ofertanți:

Denumire 

IDNO 

Date de contact 

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

SRL ,,Dighiva”, reprezentat de directorul   Gh-
enadie DIACONU, numărul de identificare de 
stat - codul fiscal: 1003600007739, cu sediul 
în mun. Chisinău, str. Grenoble nr. 159/6,  tel: 
069131923, email: dighiva@yahoo.com, web 
sait: www.salonmodern.md,

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

DaR     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA lei

1 ,,Mobilierului pentru Centrul de 
odihnă și agrement  pentru co-
pii și tineret ,,Divertis” din mun. 
Strășeni”

39100000-3 bunuri 03/2022 din 
01.06.2022

365988,00

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

Nu R       
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:dighiva@yahoo.com
http://www.salonmodern.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 117/22AA din 22.06.2022   

     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Cartușe pentru imprimante alb/negru/ color/toner
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1644477533452

Data publicării: 10.02.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644477533452?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 5 (cinci)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 5 (cinci)

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziilor grupului 
de lucru de atribuire nr. 204/22 din 22.04.2022 și de reevaluare nr. 265/22 din 13.06.2022, s-a decis atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644477533452
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644477533452?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644477533452?tab=contract-notice


92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

Denumire „Impreso - Print” SRL
IDNO 1008600057315
Date de contact 

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

MD-2038, str. Melestiu, 24/7, mun. Chișinău, tel. 022 
544944, 078544944; 

e-mail: impreso@impreso.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire SC „Venomnet - Lux” SRL
IDNO 1005600022947
Date de contact 

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

MD-2032, str. Sarmisegetusa, 53, mun. Chișinău, tel. 
069102102, 69255539; 

e-mail: victor.popa@venomnet.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, str. Ion Creangă, 

6V, mun. Chișinău, tel. 022 870140; 

e-mail: office@bts.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bu-
nurilor/
serviciilor

Denumi
rea ope

ratorului econo-
mic

Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA

mailto:impreso@impreso.md
mailto:victor.popa@venomnet.md
mailto:office@bts.md
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1

Lotul nr. 1
Genuine Black 
Canon 703 To-
ner Cartridge 
- (3500B002AA) 
(original sau 
echivalent)

„Impreso - Print” 
SRL  30125100-2 20 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
2 220,00

2

Lotul nr. 2
Genuine Black 
Canon FX-10 
Toner Cartridge 
- (3500B002AA) 
(original sau 
echivalent)

„Impreso - Print” 
SRL  30125100-2 50 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
5 550,00

3

Lotul nr. 3
Genuine Black 
Canon 728 To-
ner Cartridge 
- (3500B002AA) 
(original sau 
echivalent)

„Impreso - Print” 
SRL  30125100-2 20 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
2 220,00

4

Lotul nr. 4
Genuine Black 
HP 712 Toner 
Cartridge - 
(3500B002AA) 
(original sau 
echivalent)

*„Venomnet-Lux” 
SRL 30125100-2 40 buc.

Nr. 800
din

22.06.2022
4 439,04

5

Lotul nr. 5
Cartuș pentru 
plotter PFI-107(-
Set MBK -2 
Bk,C,M,Y) (origi-
nal sau echiva-
lent)

*„Venomnet-Lux” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 800
din

22.06.2022
33 499,98

6

Lotul nr. 6
HP 05A Black 
Toner Cartridge 
- (CE505A) (ori-
ginal sau echiva-
lent)

*„Venomnet-Lux” 
SRL 30125100-2 10 buc.

Nr. 800
din

22.06.2022
1 425,00

7

Lotul nr. 7
Maintenance 
(Waste Ink) tank 
MC-10 (original 
sau echivalent)

„BTS PRO” SRL 30125100-2 1 buc.
Nr. 798

din 
22.06.2022

1 212,72
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8

Lotul nr. 8
Cartuș Canon 
PGI-450 Black                      
(original sau 
echivalent)

„BTS PRO” SRL 30125100-2 40 buc.
Nr. 798

din 
22.06.2022

13 900,80

9

Lotul nr. 9
Cartuș  Canon 
CLI-451 Set 
(Bk,C,M,Y)     (ori-
ginal sau echiva-
lent)

„BTS PRO” SRL 30125100-2 30 buc.
Nr. 798

din 
22.06.2022

28 996,20

10

Lotul nr. 10
Canon PGI-35BK 
Black Ink Cartrid-
ge - (1509B001) 
(original sau 
echivalent)

„BTS PRO” SRL 30125100-2 10 buc.
Nr. 798

din 
22.06.2022

1 665,00

11

Lotul nr. 11
Canon CLI-36 
3-Colour Ink 
Cartridge - 
(1511B001) (ori-
ginal sau echiva-
lent)

„BTS PRO” SRL 30125100-2 10 buc.
Nr. 798

din 
22.06.2022

2 874,00

12

Lotul nr. 12
Genuine High 
Capacity Black 
Epson T8651 
Ink Cartridge - 
(C13T865140)

„Impreso - Print” 
SRL  30125100-2 40 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
11  088,00

13

Lotul nr. 13
T6710 Ink Main-
tenance Box 
T671000 (for Ep-
son WF-M5690)

*„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 3 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
1 185,01

14

Lotul nr. 14
Cartuș cu To-
ner Lexmark C 
734A1MG

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
19 800,00

15

Lotul nr. 15
Cartuș cu Toner 
Lexmark C734A-
1CG

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
19 800,00

16

Lotul nr. 16
Cartuș cu To-
ner Lexmark 
C734A1YG

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
19 800,00
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17

Lotul nr. 17
Cartuș cu Toner 
Lexmark C734A-
1KG

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
19 800,00

18

Lotul nr. 18
Cartuș T6641 
Black for Epson 
L120

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 90 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
2 700,00

19

Lotul nr. 19
Cartuș T6642 
Cyan for Epson 
L120

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 10 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
300,00

20

Lotul nr. 20
Cartuș T6643 
Magenta for Ep-
son L120

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 20 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
600,00

21

Lotul nr. 21
Cartuș T6644 Ye-
llow  for Epson 
L120

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 20 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
600,00

22

Lotul nr. 22
Unitate de ima-
gine (Drum 
Unit) Lexmark 
E260/264/360/460/
X264/363/364

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
2 250,00

23

Lotul nr. 23
Cartuș cu to-
ner Lexmark 
E260/360/460/462 
E260A11E

„Impreso - Print” 
SRL 30125100-2 5 buc.

Nr. 799
din 

22.06.2022
1 920,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram 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 Contes-
tațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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

Nr. 7 din 20.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituţie publică

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Uniformă pentru angajații IGSU

Obiectul de achiziție Uniformă pentru angajații IGSU

Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1647933082207 
Data publicării: 22.03.2022
Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053645/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21053645/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5 din 13.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire Î.S. „Russca”
IDNO 1003605003817
Date de contact 

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

069120369

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul V

Scurtă de iarnă

35800000-2 450 buc 72 din

27.05.2022

803520,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

Număr de telefon/fax 0(22)27 03 09/0 22 27 10 11

E-mail amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

INSTITUȚIE MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Consumabile medicale
Anunțul de participare  Nr: 21055397

Data publicării: 20 apr 2022, 15:16
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1650456662407

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: 9

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:  SIA RSAP Mtender 8 oferte
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. _1_ din 30.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Polisano Prim”
IDNO 1005600003425
Date de contact 

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

Str.Costiujeni 6/2, tel:022-285799, marketing@poli-
sanoprim.md, 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea operatorului 
economic

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Consumabile 
medicale

SRL”Polisano-Prim” Lotul 3; 4; 14; 15; 
16; 17

Nr.88 din  
15.06.2022

83 920,00

Denumire SRL”Natusana”
IDNO 1006600025657
Date de contact 

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

str.Valea Crucii 22/1 ap.101, Telefon: 069469457;                                                            
e-mail:natusana-moldova@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contractului Suma, in-
clusiv TVA

1 Consumabile 
medicale

SRL”Natusana” Lotul 1; 11; 12; Nr.87 din  15.06.2022 10 362,00

Denumire FCPC”Data Control” SRL
IDNO 1003600007935

tel:022-285799
mailto:marketing@polisanoprim.md
mailto:marketing@polisanoprim.md
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.N. Testemițanu 17/6
,                                Telefon: 0 22 27 37 12;                                                            
e-mail:contact@datacontrol.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Consumabile 
medicale

FCPC”Data 
Control” SRL

Lotul: 2; 10; Nr.89 din  15.06.2022 97 680,00

Denumire ÎM”Ghermed-K” SRL
IDNO 1004600068027

Date de contact 

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

str.Chișinăului, 106,20, 

Telefon: 0 22 92 55 24;                                                                            
e-mail: ghermed@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 bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate/ Unitate de mă-
sură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Consumabile 
medicale

ÎM”Ghermed-K” 
SRL

Lotul: 6; 7; Nr.601/90 din 
15.06.2022

1 350,00

Denumire SRL ”Ecochimie”
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

Bd. Cuza Vodă, 5/1 of.403,                                                                 
Telefon: 022-109-111/022-109-222;                                                                                                                     
e-mail:info@ecochimie.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
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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 bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contractului Suma, in-
clusiv TVA

1 Consumabile 
medicale

SRL ”Ecochi-
mie”

Lotul: 8 Nr.ECO-21055397 din 15.06.2022 5 717,40

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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. 4238 din 20.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Licitație deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii              

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziţionarea Imprimantelor laser LAN (multifuncționale cu 
MFU).

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1645537177522-EV-1645595676064
Data publicării: 23/02/2022 07:54
https://e-licitatie.md/achizitii/32779/imprimantelor-la-
ser-lan-multifunctionale-cu-mfu

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de reeva-
luare grupului de lucru nr. 28 Din 09.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”BTS-PRO”
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. I Creanga 6V,

Telefon: (022) 870 244

e-mail: bg@bts.md

                 office@bgbts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
crt.

Denumirea, servi-
ciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

1

Achiziţionarea Im-
primantelor laser 

LAN (multifuncțio-
nale cu MFU).

30213300-8 100

Nr.835.06/2022

din

17.06.2022

929 920.00 1 115,904.00

Valoarea contractului fără TVA 929 920.00

Valoarea contractului cu TVA 1 115 904.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 17  din     16.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

valoarea estimata este este egală cu sau mai mare decât pra-
gurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri      
Obiectul de achiziție achiziționarea reactivelor de laborator adaugator
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653022518819

Data publicării: 29.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056813/
lot/11575194/

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:, Ecochimie SRL, GBG-MLD SRL LifeMed Group SRL, 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
8 din 09.06.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IDNO Date de contact
Întreprindere 

mică/ 
mijlocie

Asociație 
operatori 
economici

Subcontractanți

GBG-MLD SRL 1003600117582 Mun. Chisinau, str. Albisoara 
64/2, 022547373, liliana@
gbg.md

Da Nu Nu

LifeMed Group SRL 1016600014720 Mun.Chisinau,com. Truseni, 
str. Razestilor 9, 079511992 
lifemedgr@gmail.com

Da Nu Nu

 
 
 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653022518819
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea, serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 2. Veselă și articole 
ostensila LifeMed Group SRL 33696500-0 1 buc Nr. 8 din 

16.06.2021 142435.00

Lotul 3.    Analizator biochi-
mic-automat Architect C 
8000     -  GBG-MLD SRL

33696500-0 1 buc Nr. 8.1  din 
16.06.2021 266543.5248

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

2. Alte informații:

Contractul atribuit se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se refe-
ră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 18  din     20.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon/fax 022741916  756960
E-mail   amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 060430038
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică în prestarea serviciilor medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

valoarea estimata este este egală cu sau mai mare decât pra-
gurile prevăzute la art. 2 alin. (3),

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrari     
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor curente de reparație a laboratorului clinic 

diagnostic etajul 2, din incinta clădirii CMF-5, str. I.L.Caragiale 1, 
mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650966344091
Data publicării: 26.04.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055622/
lot/11570986

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:, Fabianca SRL, SC Hiperteh SRL, Cons Art Engineering, 
Sagitod-Grup S.R.L, SCARTEH SRL

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
9 din 09.06.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire IDNO Date de contact Întreprindere 
mică/ mijlocie

Asociație 
operatori 
economici

Subcontrac-
tanți

Fabianca SRL 1004600001446
Mun. Chisinau, str. Ghidighici 3, 
069130256, fabianca@mail.ru Da Nu Nu

 
 
 

mailto:amt.buiucani@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650966344091
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea, serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

Lucrari de reparatie curente a labora-
torului clinic diagnostic etajul 2, al IMSP 
AMT Buiucani, din inclinta cladirii  CMF-

5, str. I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău

45215140-0 1 buc Nr. 9 din 
20.06.2021 2 127 836,78

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

2. Alte informații:

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

Nu      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul la care se re-
feră anunțul respectiv

Nu        
Data și referința publicărilor:  nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.68/22 din 22.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria or.Singera

Localitate Mun.Chisinau or.Singera

IDNO 1007601010596

Adresa or.Singera str.31 August nr.22

Număr de telefon/fax 022.41.30.41,069664581

E-mail contabilitateasingera@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Rusu Cristina

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)

Administratie Publica Locala

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)

COP

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Piatră spartă de calcar 16/31,5, livrarea inclusa în preț, II 
etapa

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653659303728

Data publicării: 27.05.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1653659303728

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

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653659303728
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653659303728
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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. 12/22 din 13.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Marstel Grup
IDNO 1003600042912
Date de contact 

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

069185371

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Piatră spartă de calcar 16/31,5, livrarea 
inclusa în preț, II 

etapa

14212120-7 1/ caiet de 
sarcini

68/22 DIN 
21.06.2022

115 200.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 22 iunie 2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate s. Hîrbovăț
IDNO 1007601011250
Adresa s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 0265-72-425, 068278054
E-mail primarhirbovat@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Zatic Ana, tel.0265-72-425 e-mail: anita987@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Materiale de construcție pentru drumurile din s.Hîrbovăț raio-

nul Anenii Noi
Anunțul de participare Nr.: 21057304

Data publicării: 27.05.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1653663837321

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: trei
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: trei
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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. 2 din 13 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL K1 Beton
IDNO 1017600034464
Date de contact 

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

Oe-mail:r.Chișinău, str.Meșterul Manole,5 tel. 
079200920, e-mail: K1tender@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 2 Amestec de beton 44100000-1 546 m3 Nr.32 din 
22.06.2022

982636,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 21 iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1015600014860

Adresa Chișinău, bd. Negruzzi 3/2 

Număr de telefon/fax 022271408

E-mail imcsmchisinau@gmail.com

Adresa de internet stom-mun.md

Persoana de contact Bascacov Irina, tel 022271408
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

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

Ocrotirea sănătății

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri √        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Consumabile dentare 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649252504921

Data publicării: 07.04.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649252504921

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 □ 



114

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

Nr. oferte primite Total:  5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5 

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 20 mai  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire Vivodent SRL
IDNO 1003600028842

Date de contact 

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

contabilitate@vivodent.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √   

 

Denumire Medtehfarm SRL
IDNO 1003600009825
Date de contact 

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

medtehfarm@mdl.net

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √   

 

Denumire Triumf-Motiv SRL
IDNO 1012600021180
Date de contact 

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

Triumf-motiv@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți Da □       Nu √    
Denumire Visiosystems SRL
IDNO 1014600037327
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Date de contact 

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

visiosystems2014sale@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu √   

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

6 Dispozitiv Coopa automatic de înde-
partat coroane și punți de pe dinți 33141800-8 buc 20 Nr. 62 din 02.06.2022 15.026,00

11 Hîrtie de articulație 33141800-8 buc 100 Nr. 62 din 02.06.2022 12.000,00

29 Masă  plastică  p-u confecţionarea pro-
tezelor dentare 33141800-8 cut 175 Nr. 62 din 02.06.2022 86.100,00

43 Porţelan  p-u confecţionarea  prote-
zelor dentare metaloceramice 33141800-8 cut 20 Nr. 62 din 02.06.2022 27.280,00

44 Grunt (opac) 33141800-8 buc 5 Nr. 62 din 02.06.2022 1.980,00

45 Lichid modelare opac 33141800-8 flacon 5 Nr. 62 din 02.06.2022 1.110,00

46 Lichid p-u glazurarea protezelor den-
tare 33141800-8 flacon 20 Nr. 62 din 02.06.2022 5.560,00

47 Glazură p-u porţelan 33141800-8 buc 20 Nr. 62 din 02.06.2022 8.998,00

1

Masă amprentară dublă pe bază de sil-
icon,care prezintă  trei culori.(culoarea 
de bază de culoare verde,catalizatorul 
de culoare roșu,materialul C-silicon de  
culoare galbenă) 

33141800-8 set 160 Nr. 61 din 31.05.2022 96.448,00

3 Ciment  zinc fosfat p-ru fixare,piv-
oți,coronițe și punți dentare 33141800-8 cut 30 Nr. 61 din 31.05.2022 2.170,80

32 Aliaj p-u sudarea protezelor dentare 33141800-8 buc 50 Nr. 61 din 31.05.2022 38.692,50

36 Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coro-
anelor dentare 33141800-8 buc 50 Nr. 61 din 31.05.2022 4.090,50

54 Metal p-u turnarea carcaselor dentare(-
metalo-ceramică) 33141800-8 cut 15 Nr. 61 din 31.05.2022 39.798,00

64 Praf de lustruit p-u  proteze  dentare  
mobilizabile 33141800-8 kg 60 Nr. 61 din 31.05.2022 1.899,45

78 Fire din ceară extradură  Renfert 33141800-8 buc 10 Nr. 61 din 31.05.2022 2.492,40

2
Ciment ionomer de  sticlă  pentru  
fixare  şi  sigilare, bonturi, cimentarea  
coroniţelor,   protezelor dentare  

33141800-8 cut 150 Nr. 63 din 08.06.2022 127.500,00

10 Piese dreaptă 33141800-8 buc 20 Nr. 63 din 08.06.2022 13.300,00

12 Pivoti de titan 33141800-8 buc 900 Nr. 63 din 08.06.2022 15.210,00

13 Freze extradure pentru mobilizarea 
coroanelor 33141800-8 buc 300 Nr. 63 din 08.06.2022 24.000,00
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14 Compozit de creștere de Bonturi pînă 
la 9mm, duritate347 mPa. 33141800-8 buc 80 Nr. 63 din 08.06.2022 47.600,00

16 Ciment dublu polimerizare , autogra-
vant  pentru fixare pivoti , coroane 33141800-8 seringi 50 Nr. 63 din 08.06.2022 32.500,00

25 Linguri perforate p-u amprente 33141800-8 buc 50 Nr. 63 din 08.06.2022 3.000,00

27 Ciment pentru fixare provizorie 33141800-8 set 50 Nr. 63 din 08.06.2022 22.500,00

28 Ceară de bază p-u modelarea prote-
zelor 33141800-8 cut 150 Nr. 63 din 08.06.2022 28.500,00

31 Cape p-u confecţionarea coroanelor 
dentare,ștanțate 33141800-8 buc 8000 Nr. 63 din 08.06.2022 12.020,00

33 Perii de lustruire  a protezelor  dentare 33141800-8 buc 255 Nr. 63 din 08.06.2022 11.475,00

34 Dinţi acrilici 33141800-8 set 50 Nr. 63 din 08.06.2022 47.100,00

35 Dinţi acrilici laterali molari, premolari 33141800-8 SET 15 Nr. 63 din 08.06.2022 18.000,00

38 Croşete p-ru fixarea protezelor dentare 33141800-8 cut 15 Nr. 63 din 08.06.2022 2.295,00

40 Masă plastică pentru fațete unicoloră 33141800-8 cut 60 Nr. 63 din 08.06.2022 18.900,00

41 Lac p-u izolarea protezelor mobile 33141800-8 flacon 150 Nr. 63 din 08.06.2022 5.550,00

53 Masa silicon de dublare a modelelor 33141800-8 set 5 Nr. 63 din 08.06.2022 5.070,00

55 Metal crom-cobalt p-u turnarea prote-
zelor arcate 33141800-8 cut 2 Nr. 63 din 08.06.2022 6.600,00

56 Nisip alb p-u sablator 33141800-8 kg 50 Nr. 63 din 08.06.2022 3.750,00

58 Masă plastică p-u reparaţia protezelor 
dentare mobile 33141800-8 cut 25 Nr. 63 din 08.06.2022 7.250,00

59
Material termorezistent  p-u ambalarea 
coroanelor  şi  punţilor (p-u  toate  tipu-
rile  de  aliaj) procesare  rapidă

33141800-8 cut 30 Nr. 63 din 08.06.2022 57.000,00

60 Super ghips p-u modelare 33141800-8 cut 30 Nr. 63 din 08.06.2022 10.650,00

61 Freze extradure   în asortiment 33141800-8 buc 150 Nr. 63 din 08.06.2022 16.500,00

62 Freze diamantate   în asortiment 33141800-8 buc 200 Nr. 63 din 08.06.2022 5.000,00

63 Polipante  p-u şlifmotor 33141800-8 cut 20 Nr. 63 din 08.06.2022 3.000,00

65 Bor-maşină cu micromotor p/u teh-
nicieni dentari 33141800-8 buc 3 Nr. 63 din 08.06.2022 8.100,00

70 Set de retenţie pentru metal acril 33141800-8 set 4 Nr. 63 din 08.06.2022 2.380,00

74 Metal-aliaj simplu pentru coroane și 
punți 33141800-8 kg 8 Nr. 63 din 08.06.2022 7.880,00

76 Pietre  șlefuit 33141800-8 buc 100 Nr. 63 din 08.06.2022 2.000,00

77 Perie pentru modelarea masei de ce-
ramică Renfert 33141800-8 buc 46 Nr. 63 din 08.06.2022 13.110,00

80 Compresor 33141800-8 buc 1 Nr. 63 din 08.06.2022 11.800,00

81 Rolă de sîrmă ortodontică 33141800-8 buc 4 Nr. 63 din 08.06.2022 600,00

82 Piesa p/u fiziodispenser 33141800-8 buc. 1 Nr. 63 din 08.06.2022 3.500,00

7 Ață retracție impregnată 33141800-8 buc 40 Nr. 64 din 08.06.2022 7.200,00

8 Piese contraunghi pt micromotor elec-
tric 33141800-8 buc 25 Nr. 64 din 08.06.2022 26.700,00

9 Piese turbine pneumatică cu patru 
iesiri 33141800-8 buc 50 Nr. 64 din 08.06.2022 63.000,00

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 (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. 4237 din 20.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Licitație deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ V
Servicii              

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziţionarea Calculatoare de birou 2022

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1649762930201-EV-1649764349813
Data publicării: 12/04/2022 14:59
https://e-licitatie.md/achizitii/34600/calculatoare-de-birou

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 
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Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr. 26 Din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire SRL ”BTS-PRO”
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str. I Creanga 6V,

Telefon: (022) 870 244

e-mail: bg@bts.md

                 office@bgbts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. crt. Denumirea, servi-
ciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

1
Achiziţionarea Cal-
culatoare de birou 

2022
30200000-1 200

Nr.834.06/2022
din

17.06.2022
2 330,000.00 2 796,000.00

Valoarea contractului fără TVA 2 330,000.00
Valoarea contractului cu TVA 2 796,000.00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr.2 din 22 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Localitate com. Cocieri, r-nul Dubăsari
IDNO 1007601000919
Adresa str. Țărmului, 1-B
Număr de telefon 0248-42-031
Număr de fax
E-mail psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact Svetlana Timuș

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată COP
Nr. procedurii 21049320
Data deschiderii ofertelor 07.01.2022
Nr. BAP   ocds-b3wdp1-MD-1640590951727
Data publicării în BAP 27.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (re-
petat)

Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului 12.01.2022
Operatorului economic cîștigător SRL”DISCONT-T”

Date de contact ale  operatorului economic 067151235

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640590951727
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Nr. contract de achiziție Nr.22

Data contract de achiziție 17.01.2022

Valoarea contractului de achiziție 449819,28

Termen de valabilitate 24.01.2022-15.07.2022

Termen de execuție 30.06.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic
Valoarea modificărilor 25742,88
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru
Alte informații relevante

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

Contractul Nr.22 din 17.01.2022 încheiat în urmă desfășurării COP Nr.21049320 din 27.12.2021  privind achiziționarea 
produseșor alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (repetat)  operatotrul economic SRL ”Discont-T” ne aduce la 
conoștință că în legătură cu majorarea prețurilor pe piața internă Întreprinderea nu este in stare să livreze ”Iaurt în 
asortiment” pozitia nr.9 și poziția nr.5 ”Lapte praf uscat” al lotului 1 ”Produse lactate” , și intervine cu rugămintea de a 
micșora contractul și anume cu poziția din lot sus menționată din motiv că sau majorat prețurile pe piața internă la 
Iaurt și lapte praf uscat..  

Specificația conform contractului încheiat la lotul:

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor

Unitatea de 
măsură

C a n t i -
tatea

Preț unitar

(fără TVA)

Preț unitar

(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA Termenul de li-
vrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1 Produse 
lactate

15800000-6
Cașcaval  cu  
cheag , tare kg 374 123,90 148,68 46338,60 55606,32

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Brînza  cu  
cheag,  moale kg 352 54,00 64,80 19008,00 22809,60

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Chefir buc 3740 8,00 8,64 29920,00 32313,60
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Lapte  pas-
teurizat  litri 1540 12,50 13,50 19250,00 20790,00

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Lapte  uscat, 
praf kg 350 79,00 85,32 27650,00 29862,00

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Smîntînă kg 352 46,00 49,68 16192,00 17487,36
24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6

Brînză 
prospătă de 
vaci kg 1100 64,00 69,12 70400,00 76032,00

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Brînzica dulce 
cu stafide buc 7040 6,00 6,48 42240,00 45619,20

24.01.2022-
30.06.2022



123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

15800000-6

Iaurt  în asor-
timent de 5% 
grăsimi în pa-
har de 100 gr                                                                                                                                               
                                                                                      buc 7040 6,00 6,48 42240,00 45619,20

24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6
Unt de vaci  
(82,5%) buc 3000 32,00 34,56 96000,00 103680,00

24.01.2022-
30.06.2022

  Total lotul 1         409238,60 449819,28
 

Suma micșorării contractului:

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor

Unitatea 
de măsu-
ră

Cantita-
tea

Preț uni-
tar

(fără

TVA)

Preț uni-
tar

(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA Termenul de li-
vrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15800000-6

Iaurt  în asor-
timent de 5% 
grăsimi în pa-
har de 100 gr                                                                                                                                               
                                                                                      buc

2656

6,00 6,48

15936,00 17210,88 24.01.2022-
30.06.2022

15800000-6 Lapte  uscat, praf kg 100 79,00 85,32 7900,00 8532,00
24.01.2022-
30.06.2022

TOTAL: 23836,00 25742,88

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SRL ”Discont-T” ne aduce la conoștință, ca prețurile pe piața internă sau majorat considerabil, 
deaceia el intervine cu rugămintea de a întrerupe prestarea poziția a 9 ”Iaurt în asortiment” și poziția nr.5 ”Lapte praf 
uscat”  din lotul 1 ”Produse lactate” 

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

Pe piata internă sau majorat prețurile la Iaurt și lapte praf uscat.
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VIII. Rezultatele examinării:

       De micșorat suma contractului nr. 22 din 17.01.2022  încheiat cu SRL ”Discont-T” în urma procedurii COP  
21049320 din 27.12.2021 privind achiziționarea  produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2022 (repetat) cu 
suma de 25742,88 lei (douăzeci cinci de mii șapte sute patruzeci și doi lei , 88 bani) MD

IX. a contestațiilor:

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

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

Nr. 29 din 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail oficial sti@mai.gov.md 
Adresa de internet sti.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 528

anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție licitație deschisă
Obiectul achiziției servicii de mentenanță și dezvoltare a Sistemului informațional 

automatizat “e-Cazier”
Cod CPV 50300000-8
Valoarea estimată a achiziției 287 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   MD-1643804772008
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21051118/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 02.02.2022 
Data (datele) și 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 X     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

18.05.2022

Denumirea operatorului economic “GHESAR” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:51

Data: 25.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 259 200,00

Inclusiv TVA: 311 040,00

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643804772008
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  X

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conducându-se de prevederile art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice a fost încheiat 
Contractul nr.51 din 25.05.2022 de achiziţionare a serviciilor de mentenanță și dezvoltare a Sistemului informațional 
automatizat e – Cazier, în suma de 311 040,00 lei, inclusiv TVA.

Reieșind din faptul că, din valoarea alocată pentru serviciile de mentenanță corectivă (abonament) în sumă de 157 
440,00 lei a fost preconizată pentru o perioadă de 9 luni (anexa nr.2 la Contract), iar efectiv serviciile vor fi prestate 
pentru 7 luni, se propune de micșorat valoarea contractului nr.51 din 25.05.2022 cu suma de 34 986,66 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform anunțului de participare, publicat la 02.02.2022, serviciile de mentenanță erau preconizate pentru 9 luni, 
începând cu 01.04.2021, temei care a servit încheierea contractului. Luând în considerație încheierea contractului la 
25.05.2022, respectiv durata de prestare a serviciilor s-a micșorat cu 2 luni.

Prin urmare, valoarea Contractului Nr. 51 din ”25” mai 2022 pentru servicii de mentenanță corectivă (abonament), 
din suma totală de 157 440,00 (una suta cincizeci și șapte mii patru sute patruzeci lei 00 bani) lei MD, cu suma de 34 
986,66 (treizeci și patru mii nouă sute optzeci și șase lei 66 bani) lei MD, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.19 din 28.06.2022 s-a 
decis încheierea Acordului adiţional de micșorare a Contractului Nr. 51 din 25.05.2022 de achiziționare a serviciilor de 
mentenanță și dezvoltare a Sistemului informațional automatizat e – Cazier, cu suma de 34 986,66 (treizeci și patru 
mii nouă sute optzeci și șase lei 66 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adiți-

onal

fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

cu TVA

“GHESAR” SRL Nr.1/22 30.06.2022 29 155,55 34 986,66
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21051204   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 Carne de porc degresată și dezosată necesare pentru 

instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pen-
tru perioada anului martie- iunie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 005 814,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051204
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1643904991425

Data publicării anunțului de participare   03.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/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

16.03.2022

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

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

26 16.03.22 1149000.00 1378800.00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Râșcani

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

28 16.03.22 1053250,00 1263900,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

IET nr.199

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

31 16.03.22 81387,50 97665,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Ciocana

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

48 16.03.22 717750,00 861300,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Buiucani

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

22/A 16.03.22 813450,00 976140,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Centru

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

22/A 16.03.22 717750,00 861300.00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

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)

+189585,00  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)

5.1 Majorarea valorii contractului:

D e n u m i r e a 
agentului eco-
nomic

Modificările efectuate după majorarea cantității și valorii bunului
Denumirea 
produsului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
majorată

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma

Majorată

 (cu TVA)   
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DETS sec.Râșcani
”Produse de fa-
milie”SRL

Carne de porc 
degresată

11000 1650 114,90 189585,00

Total: 189585,00

      5.2 Prelungirea termenului de livrare (16.03.2022-30.06.2022) 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  nr. 21046655  din 22.06.2022 a 
fost încheiate acorduri adiţionale privind necesitatea majorări valorii contractelor și  prelungirea termenului de 
livrare. 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Modificarea ter-
menului de exe-

cutare/ livrareInclusiv TVA
DETS sec. Buiucani

PRODUSE DE FAMILIA 
SRL

46A/22 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Rîșcani
PRODUSE DE FAMILIA 
SRL

43 22.06.2022 157987,50 189585,00 22.07.2022

IET nr.199
PRODUSE DE FAMILIA 
SRL

20 21.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Ciocana
PRODUSE DE FAMIL-
IA SRL

32 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec. Botanica
PRODUSE DE FAMIL-
IA SRL

38 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Centru
PRODUSE DE FAMIL-
IA SRL

01/1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md”
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21052524 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 Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de 

educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada 
anului Aprilie-iunie 2022

Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimată a achiziției 11 934 310,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052524
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1646056441764

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 28.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

07.04.2022

Denumirea operatoru-
lui economic

Nr. contrac-
tului de 
achiziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de 
achiziție

Termen de 
valabilitate

Termen de execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

http://www.mtender.gov.md
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DETS sect. Buiucani 

LOVIS ANGRO SRL 27/A 18.04.22 445120,00 503100,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 28/A 18.04.22 788518,00 859300,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

MELTAN SRL 29/A 18.04.22 898540,00 1005400,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

30/A 18.04.22 135070,00 145860,00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 31/A 18.04.22 233830,00 252590,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 32/A 18.04.22 240900,00 288860,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

IET nr. 119

LOVIS ANGRO SRL 48 18.04.22 54346,0 61490,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

MELTAN SRL 51 18.04.22 99852,00 113260,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

49 18.04.22 12468,00 13464,00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 52 18.04.22 103438,90 112486,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 50 18.04.22 28470,00 34138,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 53 18.04.22 21685,00 23425,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DETS sect. Botanica

ALIM TOTAL SRL 34 18.04.22 328600,00 354960,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 35 18.04.22 1089962,00 1184890,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

MELTAN SRL 36 18.04.22 1146670,00 1289320,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

37 18.04.22 145460,00 157080,00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 38 18.04.22 496880,00 559000,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 39 18.04.22 350400.00 420160.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DETS sect.Râșcani

DELMIX PRIM SRL 30 18.04.22 1296573,99 1407900,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

MELTAN SRL 31 18.04.22 1247630,00 1427200,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 32 18.04.22 344200,00 371800,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 33 18.04.22 623690,00 698750,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 34 18.04.22 525600,00 630240,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

35 18.04.22 103900,00 112200,00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DETS sect.Ciocana
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MELTAN SRL 77 18.04.22 914840.00 1029400.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 78 18.04.22 197100.00 236340.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

79 18.04.22 124680.00 134640.00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

ALIM TOTAL SRL 80 18.04.22 216390.00 233750.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 81 18.04.22 370070.00 419250.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 82 18.04.22 801920.00 873770.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DETS sect.Centru

ALIM TOTAL SRL 23 18.04.22 216390,00 233750,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

DELMIX PRIM SRL 24 18.04.22 716832,00 781870,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

LOVIS ANGRO SRL 25 18.04.22 300200,00 335400,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

MELTAN SRL 27 18.04.22 838997,00 937900,00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

P R O DAG R OT R A D E 
SRL

26 18.04.22 124680,00 134640,00 31.12.22
1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

PROCRIOMAX SRL 28 18.04.22 208050,00 249470.00 31.12.22 1 8 . 0 4 . 2 0 2 2 -
30.06.2022

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)

   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)

       Prelungirea termenului de livrare (18.04.2022-30.06.2022) 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 produ-
se alimentare. Din acest motiv a apărut necesitatea de prelungire a termenului de livrare  în baza contractelor 
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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 prelungirea termenului de livrare.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modifică-
rilor (după caz) Modificarea ter-

menului de exe-
cutare/ livrareInclusiv 

TVA
DETS sec. Buiucani

LOVIS ANGRO SRL 47/A/27 22.06.2022  - - 22.07.2022
DELMIX PRIM SRL 48/A/28 22.06.2022 - - 22.07.2022
MELTAN SRL 49/A/29 22.06.2022 - - 22.07.2022
PRODAGROTRADE 
SRL

50/A/30 22.06.2022 - - 22.07.2022

ALIM TOTAL SRL 51/A/31 22.06.2022 - - 22.07.2022
PROCRIOMAX SRL 52/A/32 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Rîșcani

DELMIX PRIM SRL 32 22.06.2022 - - 22.07.2022
MELTAN SRL 33 22.06.2022 - - 22.07.2022
ALIM TOTAL SRL 34 22.06.2022 - - 22.07.2022
LOVIS ANGRO SRL 35 22.06.2022 - - 22.07.2022
PROCRIOMAX SRL 36 22.06.2022 - - 22.07.2022
PRODAGROTRADE 
SRL

37 22.06.2022 - - 22.07.2022

IET nr.199
Alim Total 22 22.06.2022 - - 22.07.2022
Prodagrotrade 23 22.06.2022 - - 22.07.2022
Delmix Prim 24 22.06.2022 - - 22.07.2022
Meltan 25 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec.Ciocana
MELTAN SRL 23 22.06.2022 - - 22.07.2022

DELMIX PRIM SRL 24 22.06.2022 - - 22.07.2022

PROCRIOMAX SRL 25 22.06.2022 - - 22.07.2022

ALIM TOTAL SRL 22 22.06.2022 - - 22.07.2022

LOVIS ANGRO SRL 28 22.06.2022 - - 22.07.2022

DETS sec. Botanica
ALIM TOTAL SRL 39 22.06.2022 - - 22.07.2022
DELMIX PRIM SRL 40 22.06.2022 - - 22.07.2022
MELTAN SRL 41 22.06.2022 - - 22.07.2022
LOVIS ANGRO SRL 42 22.06.2022 - - 22.07.2022
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DETS sec.Centru
Alim Total SRL 23-1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022
Delmix Prim SRL 24-1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022
Lovis Angro SRL 25-1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022
Procriomax SRL 26-1/A 22.06.2022 - - 22.07.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md”
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __4_________ din _22.06,2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Теоретический лицей им.Д.Мавроди
Localitate Мун.Комрат 
IDNO 1011601000343
Adresa Ул.Островского 2
Număr de telefon 029823453
Număr de fax 029823453
E-mail Lic-mavrodi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Тарнавская М.М.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Открытые электронные торги
Nr. procedurii 21051344
Data deschiderii ofertelor 18.02,2022, ora 13.00
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1644241056956
Data publicării în BAP 07.02.2022
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 01.03.2022

Operatorului economic cîștigător SRL MEATPROMCOM

SRL CHIUPON

II Sinteacova Svetlana

SRL SLAVENA LUX
Date de contact ale  operatorului economic SRL MEATPROMCOM

II Sinteacova Svetlana

SRL SLAVENA LUX
Nr. contract de achiziție  SRL MEATPROMCOM      742946

II Sinteacova Svetlana         742944

SRL SLAVENA LUX           742942 
Data contract de achiziție 01.03.2022

Valoarea contractului de achiziție SRL MEATROMCOM       61147.60

II Sinteacova Svetlana      27446.00

SRL SLAVENA LUX         59651.50 
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 01.03.22-31.05.22

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Постановление Правительства № 667 от 27,05,2016 ч.3п.9 

ст.20
Valoarea modificărilor SRL MEATPROMCOM     - 12488.60

II Sinteacova Svetlana       - 9463.34

SRL SLAVENA LUX          - 37673.01
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

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

Nu □

Da □

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

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

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

__В_связи c  окончанием учебного года уменьшить суммы контрактов на поставку продуктов питания в период 
с 01,03,2022 г. По 31,05,2022. 

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

_Окончание учебного года  а ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru Nr.__4_____din _22.06.2022_____ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.3_______ din 
22,02,2022________ privind:

1. Уменьшить сумму контракта с SRL MEATPROMCOM , на 12488,60 ( Двенадцать тысяч четыреста 
восемьдесят восемь) леев 60 банов. Общая сумма контракта составит 48659 (Сорок восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят девять) леев 00банов. Дополнительное соглашение № 25 от 21,06,22

2. Уменьшить сумму контракта с II Sinteacova Svetlana  на 9463,34 (Девять тысяч четыреста шестьдесят 
три )лея 34 бани. Общая сумма контракта составит 17982 (Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят 
два) лея 66 бань. Дополнительное соглашение № 26 от 21.06.22

3. Уменьшить сумму контракта с SRL SLAVENA LUX  на сумму 37673 ( Тридцать семь тысяч шестьсот 
семьдесят три) лея 01 баня.  Общая сумма контракта составит 21978,49 (Двадцать одна тысяча 
девятьсот семьдесят восемь) леев 49 банов. дополнительное соглашение № 27 от 21,06,22

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. _5_________ din _22.06,2022____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Теоретический лицей им.Д.Мавроди
Localitate Мун.Комрат 
IDNO 1011601000343
Adresa Ул.Островского 2
Număr de telefon 029823453
Număr de fax 029823453
E-mail Lic-mavrodi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Тарнавская М.М.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Открытые электронные торги
Nr. procedurii 21048794
Data deschiderii ofertelor 31.12,2021, ora 13.00
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1639654663336
Data publicării în BAP 24.12.2021
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 □
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 11.01.2022

Operatorului economic cîștigător SRL LAPMOL

SRL CHIUPON

SRL BAGUETTI

SRL IUGINTERTRANS

II Sinteacova Svetlana

SRL NIVALI-PROD

SRL SLAVENA LUX
Date de contact ale  operatorului economic SRL IUGINTERTRANS

II Sinteacova Svetlana

SRL NIVALI-PROD

SRL SLAVENA LUX
Nr. contract de achiziție SRL IUGINTERTRANS      730026

II Sinteacova Svetlana       730029  

SRL NIVALI-PROD          730031

SRL SLAVENA LUX         730027 
Data contract de achiziție 11.01.2022

Valoarea contractului de achiziție SRL IUGINTERTRANS     20552.24 

II Sinteacova Svetlana       20053.20

SRL NIVALI-PROD          47790.00

SRL SLAVENA LUX         27225.41 
Termen de valabilitate 31.07.2022

Termen de execuție 10.01.2022-31.05.2022

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Постановление Правительства № 667 от 27,05,2016 ч.3п.9 

ст.20
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Valoarea modificărilor SRL NIVALI-PROD         -661.20 
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziție 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 c  окончанием учебного года уменьшить суммы контрактов на поставку продуктов питания в период 
с 11,01,2022 г. По 31,05,2022. 

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

_Окончание учебного года  а ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru Nr.__5_____din _22.06.2022_____ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr._1______ din 
10,01,2022________ privind:

1. Уменьшить сумму контракта с SRL NIVALI-PROD на 661(Шестьсот шестьдесят один) лей 20 банов. 
Общая сумма контракта составит 47128 (Сорок семь тысяч сто двадцать восемь) леев  80 банов. 
Дополнительное соглашение № 28 от 22,06,2022

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. _1__________ din _02.06.2022______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
Localitate Comuna Trușeni mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30
Număr de telefon 022-59-02-36/022-59-81-11
Număr de fax
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nedreaga Ghenadii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată cererea ofertelor de prețuri
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1649426993230
Data deschiderii ofertelor 20.04.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 08.04.2022
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 x
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a străzilor asfaltate din  com. Trușeni, 

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

Nu x

Da □
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Sursa de finanțare Buget de stat x

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului 29.04.2022

Operatorului economic cîștigător S.A.Drumuri Strășeni 

Date de contact ale  operatorului economic tel 

Nr. contract de achiziție Nr.10

Data contract de achiziție 06.05.2022

Valoarea contractului de achiziție 1 287 326,60 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 50 zile

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

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  x

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea achizitiilor publice]
Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

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

Nu se aplică  x
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu x

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):

__________________________________________________________________________________ 
Lucrări de reparație curentă (plombare) a străzilor asfaltate din comuna Trușeni, mun. Chișinău 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

__________________________________________________________________________________ În rezultatul 
execuției contractului privind lucrările de reparație curentă a străzilor asfaltate  din comuna Trușeni s –a constatat 
a fi necesar de executat lucrări suplimentare neprevăzute în sumă de 189 294,16 lei. Conform procesului verbal de 
constatare a lucrărilor neprevăzute semnat la data de 26.05.2022 s-a decis următoarele: pe strada Frunze în profil 
longitudional există o denivelare cu lungimea de 100 m.l. care nu permite scurgerea apelor pluviale și a dus la 
deteriorarea drumului, a fundației pe o suprafață de 600 m2. După frezarea stratului existent este necesar de a înlocui 
stratul de fundație (strat de petris) pe suprafața dată, pentru a respecta normele tehnologice în executare a lucrărilor 
conform contractului. În acest context sunt necesare a fi efectuate suplimentar lucrări de a decapara fundația dete-
riorată, evacuarea și înlocuirea cu un strat de pietriș cu respectarea tehnologiei de compactare a stratului. Valoarea 
acestor lucrări constituie 189 294,16 lei. 

Grupul de lucru pt achizitii publice a hotărît de a încheia Acord Adițional privind majorarea sumei contractului cu 
189 294,16 lei.

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

__________________________________________________________________________________ În scopul 
respectării normelor tehnologice aplicabile la executarea lucrarilor de asfaltare (plombare) sunt necesare efectuarea 
lucrărilor suplimentare neprevazute în sumă de 189 294,16 lei.__________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.__1__din _02.06.2022__ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.__1___ din __02.06.2022____ 
privind:

_Se majorează suma  contractului cu  189 294,16 lei.

Suma  contractului constituie  1 476 620,76 lei.

VIII. 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 __28.06.2022___

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic „V.Moscov mun. Ceadir-Lunga
Localitate mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
IDNO 1011601000608
Adresa mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
Număr de telefon (0291)27802
Număr de fax (0291)21737
E-mail oficial Shcola_1@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cîvîrjic  Tatiana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru una jumatate a anului 

2022  liceul teoretic V.Moscov mun.Ceadir-Lunga
Cod CPV 15000000-6
Valoarea estimată a achiziției 628796.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  Ocds-b3Wdp1-MD-1640844948823
Link-ul:  https://achizitii.md/ru/public/ten-
der/21049480/

Data publicării anunțului de participare 30.12.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ru/public/tender/21049480/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21049480/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

14.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL «Docita-Prim»    

SRL”Slavena Lux”   
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: SRL «Docita-Prim»   nr.3 

      SRL”Slavena Lux”   nr.8
Data: : SRL «Docita-Prim»  din 20.01.2022 

         SRL”Slavena Lux”   din 20.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: SRL «Docita-Prim» -28350.00   

               SRL”Slavena Lux”  -181820.90
InclusivTVA:SRL «Docita-Prim»-30600.00    

                  SRL”Slavena Lux” -215711.00  
Termen de valabilitate SRL «Docita-Prim»  din 31.07.2022 

SRL”Slavena Lux”   din 31.07.2022
Termen de execuție SRL «Docita-Prim»  din 31.07.2022 

SRL”Slavena Lux”   din 31.07.2022
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]LEGE nr.131 din 

03.07.2015 privind achizitiile publice,art.72,al.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

_____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

________ В связи с  увеличением числа заболевших учащихся  коронавирусом в лицее с 24,01.2022-04.02.2022 
г. прекратили кормление детей, все перешли на удаленный доступ обучения.   Возникла необходимость 
уменьшения договоров на все не выбранные продукты питания  , заключенные  с 20.01.2022 до 31.07.2022г. 
выигравшими по критерию наименьшая цена.

_____________________________________________________________________________________
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ 
a fost încheiat acordul adiţional privind ___ Micșorarea contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL «Docita-Prim»    3 28.06.2022 1326.00

S R L” S l a v e n a 
Lux”   

8 28.062022 49642.49

 
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



147

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 01/22  din 27 iunie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Învățămînt Tineret si Sport Glodeni
Localitate Or. Glodeni 
IDNO 1009601000212
Adresa Or.Glodeni str. Suveranității 4
Număr de telefon 0249 22748
Număr de fax 0249 22748
E-mail oficial dits.contabilitate@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tudor Casauțan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Procurarea Combustibilului DITS Glodeni
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 318 333.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
Link: MD-1638453858872 

Data publicării anunțului de participare 01.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat    

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

15.12.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L. LUKOIL-Moldova
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01/22   

Data: 23 decembrie 2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638453858872
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  310450.00
Inclusiv TVA:  372540.00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micsorarea valorii contractului 
Temeiul juridic Sa micsoreaza valoarea contractului in legatura cu necesita-

tea elebirarii soldului pentru a efectua o noua procedura COP
Creșterea 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)

_ Sa micsoreaza valoarea contractului in legatura cu necesitatea elebirarii soldului pentru a efectua o noua procedura 
COP _

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Sa micsoreaza valoarea contractului in legatura cu necesitatea elebirarii soldului pentru a efectua o noua procedura 
COP _

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/22 din 27.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micsorarea sumei contractului cu 24907.85 lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

  I.C.S. „Lu-
k o i l - M o l d o -
va”S.R.L.,  

01/22 27.06 2022 289679.79 347635.15

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
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 17/L/22  din 27.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601005914
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon 024124135
Număr de fax 024125739
E-mail oficial www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet www.cimislia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocuri-

lor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civi-
ce 2022 din or. Cimișlia

Cod CPV 45232152-2
Valoarea estimată a achiziției 1194481,49
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650540364395
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 21.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 12/L/22   

Din   17.05.2022
Denumirea operatorului economic SC ”Cimtermic” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2022-0000000839

Data: 31.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 199859,67

Inclusiv TVA: 239831,61

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650540364395?tab=contract-notice
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 45 de zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7) pct. 2

Creșterea prețului în urma modificării Nu a avut loc

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

Nu a avut loc

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Reabilitarea îmbrăcămintei asfaltice a căilor de acces din cartierul Basarabia, valoarea 
contractului:

- Până la modificări: 239831,61 lei inclusiv TVA;

- După modificări: 252593,65 lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul Reabilitarea îmbrăcămintei asfaltice a căilor de acces din cartierul 
Basarabia, achiziționat în cadrul procedurii Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul progra-
mului Bugetul Inițiativelor Civice 2022 din or. Cimișlia, comisia de lucru în componența responsabilului tehnic, antre-
prenorului și specialistului în construcții a primăriei or. Cimișlia, au constatat necesitatea executării unor volume de 
lucrări suplimentare, care nu sunt incluse în devizul ofertă și caietul de sarcini. Aceste volume au apărut în procesul 
executării lucrărilor, SA ”Cimișlia Gaz” a demontat conducta de gaze naturale, care era amplasată pe perimetrul căii de 
acces a cartierului, după care este posibilă lărgirea acesteia pentru a asigura accesul Serviciilor Situații Excepționale 
și Pompieri. 

Grupul de lucru a examinat și a constatat împreună cu responsabilul tehnic că aceste lucrări sunt necesare și nu au 
fost incluse în caietul de sarcini. Lucrările date pot fi executate de același antreprenor având specialiști calificați, teh-
nică necesară, iar având în vedere că totul necesar este pe șantierul de lucrări, lucrările vor fi executate rapid. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20/L/22 din 
27.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”Cimtermic” SRL 129/22 27.06.2022 10635,03 12762,04
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 22 din 28.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601008915
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon 024122058
Număr de fax 024123399
E-mail oficial raionul.cimislia@gmail.com
Adresa de internet https://raioncimislia.md/
Persoana de contact Balaban Vladislav, 067734156, achizitiiraioncimislia@

gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Reparația capitală a drumului de acces spre s. Gura 

Galbenei
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2170000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1631795121093
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 

-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
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: Bugetul raional
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 19/21   

Din   11.10.2021  
Denumirea operatorului economic SRL CREDO INDUSTRY
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000001266

Data: 09.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2488918.23

Inclusiv TVA: 2986701.88
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 6 luni

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631795121093?tab=contract-notice
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7) pct. 4

Creșterea prețului în urma modificării Nu a avut loc

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

Nu a avut loc

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză pentru lucrări de Reparație capitală a drumului de acces spre s. Gura Galbenei, cu termenul 
de valabilitate:

- Inițial: 30.06.2022

- După modificări: 30.09.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Construcția drumului de acces spre s. Gura Galbenei, este executată prin metoda experimentală de stabilizare a 
terasamentului din pământ îmbogățit cu 50% din amestec pietriș-nisip, stabilizat cu 6% ciment și modificat cu 
8% Nikoflok din masa cimentului. Întru a dobândi rezultatele preconizate de stabilizare, o dată la 6 luni se execută 
încercări de laborator. Următoarea și ultima încercare este preconizată pentru luna august 2022 cu expunerea re-
zultatelor obținute și recepționarea la terminarea lucrărilor pe obiect. În baza celor expuse solicităm modificarea 
valabilității contractului până în data de 30.09.2022.

III. Rezultatele examinării

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 28.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului până pe 30.09.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL CREDO INDUSTRY 28.06.2022 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18/L/22  din 28.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia
Localitate Or.Cimișlia
IDNO 1007601005914
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon 024124135
Număr de fax 024125739
E-mail oficial www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet www.cimislia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparații interioare
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 160289,97
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645797752289
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 25.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 

-

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 5/L/22   

Din   18 martie 2022
Denumirea operatorului economic SRL ” CASABELLA GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2022-0000000679

Data: 20.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 137549,17

Inclusiv TVA: 165059,00
Termen de valabilitate 30.12.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645797752289?tab=contract-notice
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Termen de execuție 45 zile
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 77 alin (1) lit. b)

Creșterea prețului în urma modificării Nu a avut loc

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

Majorarea valorii contractului pentru Lot 1

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Lucrări de reparații interioare, care include 2 loturi: Lot 1 Lucrări de reparații curente 
în 2 birouri din clădirea administrativă a primăriei or. Cimișlia și Lot 2 Lucrări de amenajare a blocului sanitar et. 2 al 
Casei de Cultură Cimișlia. În urma modificărilor, urmează a fi rezoluționat lotul 2, valoarea contractului fiind urmă-
toarea:

- Până la rezoluțiune: 165059,00 lei cu TVA

- După rezoluțiune: 108636,00 lei cu TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

După recepționarea dispoziției de începere a lucrărilor, operatorul economic a vizitat șantierul și a verificat lucrările și 
volumele din caietul de sarcini cu lucrările efectiv necesare de a fi realizat la obiect. Astfel au fost identificate poziții cu 
lucrări care nu erau inițial incluse în caietul de sarcini. Fără efectuarea lucrărilor identificate nu este posibilă îndeplini-
rea celorlalte poziții din caietul de sarcini și respectiv finalizarea cu succes a achiziției. În acest sens a fost elaborat un 
deviz de lucrări suplimentare, a cărui valoare totală depășește 15% din valoarea contractului. În acest sens SRL ”Casa-
bella Group” împreună cu grupul de lucru pentru achiziții publice a primăriei or. Cimișlia, au convenit la rezoluțiunea 
contractului pentru  Lot 2 Lucrări de amenajare a blocului sanitar et. 2 al Casei de Cultură Cimișlia. Ulterior urmează 
organizarea unei noi proceduri de achiziție în baza unui caiet de sarcini actualizat. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21/L/22 din 
28.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului și micșorarea valorii.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”CASABELLA 
GROUP”

131/22 28.06.2022 47019,00 56423,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __4__ din __24.06.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul I al anului 

2022 REPETAT
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 310000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1642591494477
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1642591494477?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și 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 □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

10.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL”Pascolina”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 56
Data: 11.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 387500,00
Inclusiv TVA: 465000,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 2, lit. a) din Legea 131/2015
Creșterea 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 publice/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 cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1642591494477 din 19.01.2022, a fost încheiat contractul de achi-
ziții cu SRL”Pascolina” în suma totală cu TVA de 465000,00 lei. Contractul de achiziție menționat, se referă la procurarea produse-
lor alimentare pentru instituțiile preșcolare din mun. Ungheni pentru semestrul I al anului 2022, și anume fileu de curcan fără os. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____Avînd în vedere situația epidemiologică din țară, datorită căruia frecvența copiilor în  instiuțiile preșcolare a fost în perma-
nentă schimbare și terminarea perioadei valabilității prezentelor contracte, s-a constatat că furnizorii de bunuri au executat con-
tractele într-o cantitate mai mică decît cea planificată inițial. Astfel este necesar să fie micșorată valoarea contractelor de bază nr. 
56 din 11.02.2022 ca urmare a faptului că există o cantitate de bunuri nefurnizate, iar acestea urmează a fi excluse din contractul 
de bază._____

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._4_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 56 din 11.02.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Pascolina” 1 24.06.2022 25000,00 30000,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __3__ din __24.06.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul I al anului 

2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2700680,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637567955377
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637567955377?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și 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 □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

23.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL”Baguette”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 2
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 621667,00
Inclusiv TVA: 732260,00

Denumirea operatorului economic SRL”Prodagrotrade”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 3
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 191708,33
Inclusiv TVA: 230050,00

Denumirea operatorului economic SRL”Alim-Total”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 4
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 221328,00
Inclusiv TVA: 258378,50

Denumirea operatorului economic SRL”Telemar”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 6
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 180000,00
Inclusiv TVA: 216000,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 2, lit. a) din Legea 131/2015
Creșterea 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 publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637567955377 din 22.11.2021, au fost încheiate contractele de 
achiziții cu SRL”Baguette” în suma totală cu TVA de 732260,00 lei, SRL”Prodagrotrade” în suma totală cu TVA de 230050,00 lei, SR-
L”Alim-Total” în suma totală cu TVA de 258378,50 lei, SRL”Telemar” în suma totală cu TVA de 216000,00 lei. Contractul de achiziție 
menționat, se referă la procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare din mun. Ungheni pentru semestrul I al 
anului 2022. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____Avînd în vedere situația epidemiologică din țară, datorită căruia frecvența copiilor în  instiuțiile preșcolare a fost în perma-
nentă schimbare și terminarea perioadei valabilității prezentelor contracte, s-a constatat că furnizorii de bunuri au executat con-
tractele într-o cantitate mai mică decît cea planificată inițial. Astfel este necesar să fie micșorată valoarea contractelor de bază nr. 
2, nr. 3, nr. 4, nr. 6 din 03.01.2022 ca urmare a faptului că există o cantitate de bunuri nefurnizate, iar acestea urmează a fi excluse 
din contractul de bază._____

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 2 din 03.01.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Baguette” 1 24.06.2022 190000,00 228000,00

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 3 din 03.01.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Prodagrotra-
de”

1 24.06.2022 88333,33 106000,00

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 4 din 03.01.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Alim Total” 2 24.06.2022 35000,00 42000,00

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 6 din 03.01.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL”Telemar” 1 24.06.2022 53333,33 64000,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __5__ din __24.06.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă
Obiectul achiziției Produse lactate pentru semestrul I al anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1342500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637584226170
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637584226170?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și 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 □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

23.12.2021

Denumirea operatorului economic SA”Lactis”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 10
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 683385,18
Inclusiv TVA: 738000,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 2, lit. a) din Legea 131/2015
Creșterea 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 publice/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 cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637584226170 din 22.11.2021, a fost încheiat contractul de achi-
ziții cu SA”Lactsi” în suma totală cu TVA de 738000,00 lei. Contractul de achiziție menționat, se referă la procurarea produselor 
lactate pentru instituțiile preșcolare din mun. Ungheni pentru semestrul I al anului 2022. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____Avînd în vedere situația epidemiologică din țară, datorită căruia frecvența copiilor în  instiuțiile preșcolare a fost în perma-
nentă schimbare și terminarea perioadei valabilității prezentelor contracte, s-a constatat că furnizorii de bunuri au executat con-
tractele într-o cantitate mai mică decît cea planificată inițial. Astfel este necesar să fie micșorată valoarea contractelor de bază nr. 
10 din 03.01.2022 ca urmare a faptului că există o cantitate de bunuri nefurnizate, iar acestea urmează a fi excluse din contractul 
de bază._____

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._5_din __24.06.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __micșorarea valorii contractului nr. 10 din 03.01.2022__

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA”Lactis” 1 24.06.2022 25833,33 31000,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  02/3 din 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon 0(237) 23630
Număr de fax 0(237) 23630
E-mail oficial crstraseni@gmail.com 
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Calmîș, 023727904, achizitii.straseni@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii □

Obiectul achiziției  Servicii sociale de alimentație în instituțiile de educație 
timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni

Cod CPV 85300000-2
Valoarea estimată a achiziției 116 109 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1550143078967 
Linkul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1550143078967

Data publicării anunțului de participare 15.02.2019
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv 

Nu este cazul

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

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

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □   
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

ocds-b3wdp1-MD-1550143078967 din 18.03.2019

Denumirea operatorului economic Societatea privată pe acțiuni UAB ,,HANDELSHUS”,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 02 din 29.03.2019

http://www.crstraseni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550143078967
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550143078967
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 180 940 237,52 inlusiv TVA

Termen de valabilitate 29.03.2024
Termen de execuție 5 ani

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

Tipul modificărilor Altele: Modificarea denumirii Beneficiarului și punctului 
6.1. 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

1. ACORD ADIȚIONAL Nr. 02/1 din 18.09.2020 cu privire la 
micşorarea valorii contractului
2.  ACORD ADIȚIONAL Nr. 02/2 din 30.11.2021 cu privire la 
modificarea denumirii agentului economic.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

   Contractul nr. 02 din 29.03.2019 privind achiziționarea ,,Serviciilor sociale de alimentație în instituțiile de educație 
timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni”, a fost  încheiat între Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni, 
Direcţia Învăţămînt din cadrul Consiliului raional Străşeni în calitate de Beneficiari,  pe de o parte și Societatea privată 
pe acțiuni UAB ,,HANDELSHUS”, înregistrat în registrul de stat la data de 22.05.1992, în or. Vilnius, str. Naugarduco 102, 
cod fiscal: 221412030, reprezentată de preşedintele consiliului de administrare, domnul Irmantas NORKUS în calitate 
de Prestator.

     În urma modificării urmeză a fi completat punctual 6.1. al contractului nominalizat cu următorul conținut - “ORDI-
NUL COMUN al Ministerului Educației și Cercetării nr. 118 din 24 februarie 2022 cu privire la normele financiare pentru 
alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ, publicate în Monitorul Oficial nr. 60/223 din 01 martie 2022”.

    Totodată, în urma aprobării Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/38 din 16.03.2022 ,,Cu privire la aprobarea 
structurii, organigramei și efectivului-limită ale Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional Strășeni” se propune de substituit sintagma ,,Direcţia Învăţămînt din cadrul Consiliului 
raional Strășeni” cu sintagma ,,Direcția generală educație din cadrul Consiliului raional Strășeni”.

     VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Aprobarea ORDINULUI COMUN al Ministerului Educației și Cercetării nr. 118 din 24 februarie 2022 cu privire la 
normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ, publicate în Monitorul Oficial 
nr. 60/223 din 01 martie 2022”. 

2. Aprobărea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/38 din 16.03.2022 ,,Cu privire la aprobarea structurii, or-
ganigramei și efectivului-limită ale Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, altor subdiviziuni din subordinea 
Consiliului raional Strășeni”.

VI. Rezultatele examinării:

     În rezultatul examinării necesității de modificare a Contractul nr. 02 din 29.03.2019 privind achiziționarea ,,Serviciilor 
sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni”, s-a semnat 
ACORD ADIȚIONAL nr. 02/3 din 28.06.2022 privind substituirea și completarea următoarelor prevederi, după cum 
urmează:

1. Sintagma ,,Direcţia Învăţămînt din cadrul Consiliului raional Străşeni” se substituie cu sintagma  ,,Direcția gener-
ală educație din cadrul Consiliului raional Strășeni”

2.  Se completează punctul 6.1. cu următorul conținut:

-“ORDINUL COMUN al Ministerului Educației și Cercetării nr. 118 din 24 februarie 2022 cu privire la normele financiare pent-
ru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ, publicate în Monitorul Oficial nr. 60/223 din 01 martie 2022”.

Celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din 28.06.2022

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 022-250-809
E-mail oficial achizitii@urgenta.md
Adresa de internet ------------------------
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Moisenco Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Licitație deschisă □   Cererea ofertelor de prețuri 

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Dezinfectanți p-u 2022 
Cod CPV 33631600-8
Valoarea estimată a achiziției 1 230 400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641392284946/21049696
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1641392284946?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 05.01.2022
Data (datele) și 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 și/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: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

Nr. 2  din 11.03.2022.   

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic Dezmed-CV SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 195 
Data:03.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 70 001,40
Inclusiv TVA: 75 600,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic - Art. 19, art. 77al Legii privind achizițiile publice 

nr.131/2015 din 03.07.2015;

- pct. 8.3 din contractul nr. 195  din 03.03.2022; 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) ----------------------------------
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost operate 

Alte informații relevante  Nu sunt 
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 procedurii de achiziție publică LD ocds-b3wdp1-MD-1641392284946/21049696 din 31.01.2022 pri-
vind achiziționarea «Dezinfectanți p-u 2022» pentru necesitățile IMSP Institutul de Medicină Urgentă, pen-
tru lotul nr.3 a fost încheiat cu Dezmed-CV SRL contractul nr. 195 din 03.03.2022 pentru achiziția produsului 
biocid Dezfarm, producător Dezfarmteh SRL, Republica Moldova, în valoare de 75 600, 00 lei, inclusiv TVA.

Ulterior, la sesizarea operatorului economic Ericon SRL privind necorespunderea produsului biocid Dez-
farm desemnat cîștigător în rezultatul procedurii de achizișie sus-numite, de către instituție a fost înaintată 
către Agenția Națională Sănătate Publică (ANSP)  scrisoarea nr. 01-8/783 din 19.05.2022 prin care s-a solici-
tat confirmarea/infrmarea conformității produsului biocid Dezfarm cerințelor înaintate în cadrul procedurii. 

Prin urmare, ANSP, prin scrisoarea 01-13/4-2188 din 31.05.2022 ne-a informat despre neconformitatea pro-
dusului sus menționat cu cerințele înaintate.

Astfel, luînd în considerație înformația confirmată de ANSP privind neconformitatea produsului sus mențio-
nat, grupul de lucru din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă prin scrisorile nr.01-8/901 din 08.06.2022 
și  nr. 01-8/956 din 16.06.2022 a solicitat Vînzătorului Dezmed-CV SRL rezoluțiunea contractului încheiat nr. 
195 din 03.03.2022, prin semnarea Acordului adițional de rezoluțiune, în termen de 5 zile. 
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La expirarea termenelor acordate, Vînzătorul ne-a informat prin  telefon despre refuzul semnării Acordului 
Adițional de rezoluțiune.   

Prin urmare, în temeiul art. 77 al Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 din 03.07.2015 și pct. 8 din con-
tractul nr. 195, autoritatea contractantă recurge la rezoluțiunea unilaterală a contractului. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza scrisorii ANSP  nr. 01-13/4-2188 din 31.05.2022, produsul biocid ,,Dezfarm” desemnat cîștigător  
în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1641392284946/21049696 din 31.01.2022 nu 
corespunde cerințelor înaintate  și anume:

-   lipsa testărilor de laborator pentru EN 14476+A1, SR EN 13727+A2, SR RE 13624 în condiții 
de murdărie.

 Astfel,  se reziliază unilateral contractul  nr.195  din 03.03.2022  încheiat cu Dezmed-CV  SRL  pentru achizi-
ționarea produsului biocid Dezfarm  pentru 2022. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
rezoluțiunea unilaterală a contractului  contractului de achiziție nr. 195  din 03.03.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

D e z m e d - C V 
SRL

autohton Nr.1 28. 06.2022 - 70 001,40

.

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



167

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5619 IULIE 2022, MARȚI

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 Liceul Teoretic Raional G. A. Gaidarji mun. Comrat
Localitate 3805, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO 1012601000214
Adresa m. Comrat, str Lenin 198.
Număr de telefon 029826036, 029824144
Număr de fax 029826036, 029824144
E-mail oficial litseygaydarzhi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gorbunova Liudmila

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  (COP)

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare I jumatate 2021
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției - Лот №2 «Produse lactate» Договор №02/22 SRL «Fa-

brica Oloi Pak»  41529.0 леев с НДС

- Лот №3 «Devers produse alimentare» договор 
№03/22 SRL «CHIUPON» 54358,20 леев с НДС

- Лот №4 «Piine si Ciflel» договор №04/22 SA « Iugin-
terTrans » 9384.32 леев с НДС

- Лот №6 «Produse de origene animal carne si produse 
din carne» договор №06/22 SRL « Nivali Prod»  88549,51 
леев

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

Nr:  21048641
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1639481007582

Data publicării anunțului de participare 14.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

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

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

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639481007582
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

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

30.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Fabrica olio Pak

SRL Chiupon

SA IuginterTrans

SRL Nivali Prod
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Лот №2 «Produse lactate» Договор №02/22 SRL «Fabri-

ca Oloi Pak»

Лот №3 «Devers produse alimentare» договор №03/22 
SRL «CHIUPON»

Лот №4 «Piine si cifle» договор №04/22 SA« IuginterTrans»

Лот №6 «Produse de origene animal carne si produse 
din carne» договор №06/22 SRL « Nivali Prod»
Data:06.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 38452.78-без НДС; 41529.0 - с НДС Лот №2 «Praduse 
Lactate» Договор №02/22 SRL «Fabrica oloi Pak»;

45770,50 – без НДС; 54358,20 с НДС Лот №3 «Devers 
produse alimentare» договор №03/22 SRL «CHIUPON»

8682.56- без НДС; 9384.32 - с НДС    Лот №4 «Piine si 
cifle» договор №04/22 SA « IuginterTrans »

73791,26–безНДС; 88549,51 с НДС Лот №6 «Produse 
de origene animal carne si produse din carne» договор 
№06/22 SRL « Nivali Prod»

Termen de valabilitate 31.08.2022
Termen de execuție С 06.01.2022  по 31.08.2022

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
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu □
Alte informații relevante

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

_   - Лот №2 «Produse lactate» Договор №02/22 SRL «Fabrica oloi Pak» 

Первоначальная сумма договора составляла 38452.78 леев без НДС, 41529,0 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 34833,33 леев без НДС, 37620,0 леев с НДС 

( Уменьшается сумма контракта на - 3619,45 леев без НДС, - 3909,0 леев с НДС)

 

   - Лот №3 «Devers produse alimentare» договор №03/22 SRL «CHIUPON» 

Первоначальная сумма договора составляла 45770,50 леев без НДС, 54358,20 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 42215,42 леев без НДС, 50092,11 леев с НДС

( Уменьшается сумма контракта на – 3555,08 леев без НДС, - 4266,09 леев с НДС)

  - Лот №4 «Piine si cifle» договор №04/22 SA «IuginterTrans »

 Первоначальная сумма договора составляла 8682,56 леев без НДС, 9384.32 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 6807,06 леев без НДС, 7358,78 леев с НДС;

 ( Уменьшается сумма контракта на – 1875,50 леев без НДС, - 2025,54 леев с НДС)

 - Лот №6 «Produse de origene animal carne si produse din carne» договор №06/22 SRL

 «Nivali Prod» 

Первоначальная сумма договора составляла 73791,26 леев без НДС, 88549,51 леев с НДС.

 После уменьшения суммы договора контракт будет составлять 57066,05 без НДС, 68479,26 леев с НДС; 

( Уменьшается сумма контракта на – 16725,21 леев без НДС, - 20070,25 леев с НДС)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Заказ и получение продуктов питания производилось в зависимости от посещаемости учащихся ежедневно. 
Из-за отсутствующих учеников количество заказанных продуктов питания было меньше, чем в договоре.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1__din __22.06.2022__ 
a fost încheiat acordul adiţional privind _уменьшение суммы договоров:_____

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL «Fabrica 
Oloi Pak »

№1 23.06.2022 - 3619.45 - 3909.0
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SRL «CHIUPON»

№2 23.06.2022 - 3555.08 - 4266.09

SA  «IuginterTrans»

№3 23.06.2022 - 1875.50 -2025.54

SRL «Nivali 
Prod»

№4 23.06.2022 16725.21 -20070.25

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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